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Introdução

Este Relatório do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de
Paulo pretende dar uma visão global das principais atividades ocorridas nos primeiros três anos da presidência de nosso confrade Renato Lima de Oliveira (junho 2016
– junho 2019).
Conforme se poderá comprovar nas páginas seguintes, a história da SSVP é vivida
intensamente, com o espírito, o coração e as mãos estendidas às pessoas mais vulneráveis de nosso planeta, tal como diz nossa Regra Internacional: “nenhum trabalho
de caridade é alheio à Sociedade”.
Mas dentro desta intenção clara de nos dedicarmos aos que mais sofrem, também
há uma forma de fazê-lo que nos define, o amor de uma instituição católica formada por leigos que desejam viver sua fé em uma comunidade fraterna que trabalha,
a cada dia, pela melhora pessoal, o bem-estar de nosso próximo e pela justiça social.
Este é o legado dos primeiros 7 fundadores da SSVP que, depois de cerca de dois
séculos de trajetória, segue muito presente em todos os membros da instituição.
De fato, o Conselho Geral Internacional celebra, em 2019, o 180º aniversário de sua
fundação com a mesma esperança do primeiro dia. Esta celebração acontecerá em
Porto, dentro das reuniões anuais do CGI.
A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma instituição fundada em Paris (França),
em 1833, e que atualmente está presente em 150 territórios de 138 países reconhecidos pelas Nações Unidas. É, também, uma instituição que segue crescendo em todo
o planeta e que sempre está atenta às situações de emergência, de injustiça social e
de ajuda às pessoas mais vulneráveis.
São mais de 800.000 sócios, organizados em 47.000 grupos de Conferência e
apoiados por 1,5 milhão de colaboradores que fazem parte de nossa querida instituição, ajudando diariamente a 30 milhões de pessoas no mundo.
Este trabalho e o significado da missão da SSVP competem a todos e cada um dos
que formam esta grande família, à equipe técnica do CGI, a todos os membros da
estrutura internacional do Conselho Geral, à Mesa diretora e a todos os confrades,
voluntários e colaboradores que, a cada dia, e em qualquer parte do planeta tornam
possível, com a ajuda de Deus, que haja esperança nos rostos de nossos irmãos mais
necessitados.
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1. Plano estratégico SSVP
O Conselho Geral Internacional desenvolveu um Plano
Estratégico (2016-2022) com as 10 principais linhas de
ação a levar a cabo dentro da instituição.
Estas 10 linhas estratégicas estão definidas a partir do
programa de 20 compromissos que nosso confrade
Renato Lima de Oliveira apresentou em sua candidatura a presidente geral nas eleições realizadas durante
a Assembleia Extraordinária da SSVP em Roma, em
junho de 2016.

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2022
1. Formação: Permanente para todos os membros.
2. Juventude: 30% dos membros menores de 35 anos.
3. Irmanamentos: Construir uma rede
global de apoio espiritual e material.
4. Expansão: Presença em todos os países do mundo.
5. Familia Vicentina: Colaboração permanente e estreita.
6. Solidariedade: Alianças internacionais e locais.
7. Ajuda Global: Reforço dos processos para
ajuda fraternal e desenvolvimento.

Tanto este Plano Estratégico como todo o trabalho de
serviço da SSVP estão definidos pelo seguinte lema
adotado por o nosso presidente:

8. Comunicação: Adaptação às novas tecnologias.

“Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último
de todos e quem serve a todos” (Marcos 9, 35b).

9. Estrutura do CGI: Busca constante
de transparência e eficiência.
10. Conselhos Nacionais: Apoio para
maximizar a sua efetividade.

Missão: Uma rede de amigos, que buscam a
santificação através do serviço ao assistido
e da defesa da justiça social.
Visão: Ser reconhecida como uma organização mundial
que promove a dignidade integral dos necessitados.
Valores: Serviço, Espiritualidade,
Humildade, Caridade, Empatia.

4

Atrás de cada um destes objetivos do Plano Estratégico há
muito trabalho e dedicação de confrades dedicados de corpo
e alma à sua missão, assim como uma estrutura institucional
a serviço destas metas, que só se conseguem com a ajuda
de Deus, através do esforço constante e uma organização e
coordenação eficazes.

Estrutura do CGI

2. Estrutura do CGI

Organograma do CGI

Dentro da estrutura internacional, comentamos alguns avanços e contribuições atingidas neste período:
• Uma das mais significativas é a nomeação de uma
Vice-presidência Internacional Territorial para a Oceania, já que no passado não estavam representados
por esta figura. Portanto, neste momento são 12 os
Vice-presidentes Territoriais Internacionais (VPTI).
• Foi formalizado um seguro de vida para os membros
da estrutura internacional, ante os muitos deslocamentos e as visitas às zonas de conflito, etc.
• Foi aberto um escritório de apoio ao CGI em Brasília
(Brasil).

• Reuniões a cada trimestre da Mesa Diretora (Board),
composta por 13 membros do CGI com o presidente
geral internacional à frente da mesma (estas reuniões
são realizadas normalmente na sede do CGI em Paris,
França). São encontros muito importantes para a coordenação das atividades do CGI e para o controle da
gestão e a transparência financeira.
• O assessor espiritual do Conselho Geral Internacional é uma figura de vital importância para o desenvolvimento da espiritualidade da SSVP e para a preservação do carisma vicentino. Atualmente, este cargo de
serviço reside no Pe. Andrés Román María Motto C.M.
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3. Ajuda internacional e presença
da SSVP no mundo
Tanto a ajuda de emergência do Conselho Geral Internacional, como o desenvolvimento da presença
da SSVP no mundo são realizados pela Comissão
Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD).
Esta Comissão do Conselho Geral canaliza e coordena quatro âmbitos principais de ação a nível internacional:
• Ajuda de emergência em situações de catástrofe;
• Projetos de ajuda ao desenvolvimento;
• Apoio na expansão e crescimento da SSVP;
• Fortalecimento dos Conselhos Nacionais/Superiores.

3.1. Ajuda de emergência
A CIAD contou com um investimento médio para
seus projetos de cerca de 1 milhão de euros a cada
ano (ver Gráfico 1) dedicando mais de 90% desta
quantidade à ajuda de emergência
e a projetos relacionados a estes
desastres. A grande maioria destas
doações, das quais se nutre a CIAD,
chegou através da generosidade dos países SSVP
membros da Confederação e de organismos e fundações que com grande altruísmo participam e colaboram nesta missão.
Em 2016 as ajudas internacionais se voltaram às situações de emergência na Tanzânia (terremoto), Sudão (inundações) e Haiti (Furacão Matthew).

Gráfico 1: Ajudas (€) da CIAD

Campanha sanitária nas Filipinas

Os principais programas de ajuda durante 2017 foram
de novo para o Haiti (em projetos junto à Família Vicentina), Filipinas (desastres naturais, principalmente
o Tufão Haiyan) e Líbano (atendendo aos refugiados,
majoritariamente da Síria e Iraque).
Em 2018, os principais projetos de ajuda foram oferecidos a Filipinas (tufão), Nepal (terremoto), Líbano (refugiados), Madagascar (por desastre natural, ciclone) e
República Centro-Africana (crise humanitária produzida pela guerra e pelo terrorismo).
Gráfico 2: Nº de países ajudados pela CIAD
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PROJETOS DE AJUDA DA SSVP
Nepal: Reconstrução de moradias para 310 famílias (começo em 2016). Terremoto de 2014.
Reconstrução após o terremoto (391.304 euros
em 2018). Depois do tremendo terremoto de 2015, a
SSVP iniciou um ambicioso programa de reconstrução
em 2016, junto com a Cáritas. As 300 moradias previstas foram terminadas em 2018.
Filipinas: Este programa de 1,3 milhão de euros,
de 5 a 8 anos de duração, se iniciou em 2014
para aliviar o sofrimento das vítimas do supertufão Haiyan, e abarca vários campos, entre eles educação (taxas
escolares, material, alimentação e alojamento para 800
alunos do ensino secundário, universitário e formação
profissional). Reconstrução de 200 casas Salud (2
missões e campanhas médicas em 2018). Meios de subsistência (criação de uma cooperativa para promover
pequenas empresas e microcrédito para 500 pessoas).
Líbano: Assistência aos refugiados - (€98.768)
Líbano, um país de 4 milhões e meio de habitantes, acolhe 1,5 milhão de refugiados da Síria e Iraque
que moram em situação de pobreza. A SSVP do Líbano, com o apoio da CIAD, oferece refeições quinzenais
aos refugiados de maior idade e bolsas completas às
crianças refugiadas.
República Centro-Africana: Assistência às vítimas da guerra e do terrorismo - €38.950. O
país mais pobre do mundo está sofrendo uma agitação extremamente violenta. A
SSVP leva ajuda a milhares de pessoas fugiendo da violência ou regressam aos seus lares. Com a
CIAD, foram organizadas 4
missões para distribuir alimentos e
roupa, artigos de higiene e utensílios para o lar.

recido a eles um kit de ferramentas para que pudessem começar a trabalhar. Este projeto abre aos jovens um caminho de reinserção através do trabalho,
podendo recuperar as suas vidas.
República Dominicana: Na pequena localidade de Bonao, a SSVP da República Dominicana é proprietária de um grande terreno para o cultivo de arroz que produz mais de 45.000 kg a cada
ano. Desta quantidade, 30% são destinados diretamente aos mais pobres, outros 30% a manter os
projetos de caridade das conferências da região,
30% aos custos de produção deste terreno e os
10% restantes se dirigem ao Conselho Superior
para sua manutenção.

UMA NOVA INICIATIVA PARA A SOLIDARIEDADE
Para poder dar resposta às solicitações de ajuda de
emergência, e atuar com rapidez e eficácia ante estas
situações, foi criado o Fundo Internacional de Solidariedade (FIS) da SSVP. Com este fundo, a SSVP sempre
tem reservada uma quantia destinada a emergências
humanitárias.
Este fundo sempre está aberto à solidariedade dos
doadores, haja ou não nesse momento situação de
emergência, já que o que se pretende é que a SSVP
esteja preparada para lançar ajuda eficaz quando seja
preciso.

Burkina Fasso: Formação
profissional para órfãos.
Orçamento Total: $7.494. Categoria do Projeto: Formação Profissional. Beneficiários: 10 órfãos
A Conferência de Goughin identificou 10 órfãos que viviam na
pobreza extrema, sem apoio, aos
quais foi oferecida formação para
mecânico de motocicletas, além
de outros cursos formativos. Ao
finalizar a sua formação, foi ofe7
Microcréditos na República Dominicana

Ajuda internacional e presença da SSVP
A SSVP, sendo fiel ao seu carisma e às lições de São
Vicente de Paulo tem a eficiência como outro fator
importante dentro da sua organização. “Fazer bem
o bem”, como dizia o Santo da Caridade, significa
também formar-se e estar estruturados para servir da
melhor maneira àqueles aos quais ajudamos. Por este
motivo, foi organizada em Madrid, Espanha, uma Escritório de Projetos Especiais (em novembro de 2018),
que contou com a presença dos delegados territoriais
de projetos especiais para afiançar o trabalho dos mesmos sobre o terreno, dando suporte a todos os projetos sociais financiados pelo CGI.
Outra iniciativa que cumpre com os desejos mais profundos da SSVP, “abraçar o mundo em uma rede de
caridade” (F. Ozanam), se leva a cabo por meio dos
Irmanamentos, colaboração entre Conferências ou
Conselhos SSVP de todo o mundo pelos quais se chega a uma ajuda espiritual e material que se traduz em
projetos fraternos de ajuda às pessoas que mais precisam. Durante a reunião de março de 2018, em Kuala
Lumpur, a Comissão Internacional de Irmanamentos
tratou da necessidade de gerar medidas que facilitem
o funcionamento dos irmanamentos, com a intenção
de ampliar a rede de coordenadores.

Projecto agrícola na Juba
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Reconstrução de casas no Filipinas
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3.2. Expansão da SSVP
Quanto à expansão e crescimento da SSVP, a CIAD
pôde apoiar o Projeto SSVP Plus, pelo qual foram
dedicados fundos para a fundação e lançamento da
Sociedade de São Vicente de Paulo em novos territórios. Nos três últimos anos, a SSVP chegou à Costa do
Marfim, Suriname, São Vicente e Granadinas, Libéria,
Chipre, Albânia e Ilhas Cayman, passando a estar implantada em 150 territórios de todo o mundo.
A nível internacional, os grupos de confrades em que
se organiza a SSVP se denominam Conferências. Há
cerca de 47.000 grupos de Conferência distribuídos
por todo o planeta, com a seguinte presença por continente:
Continentes

Segundo o registro de agregações do CGI nestes três
últimos anos o crescimento da SSVP em número de
Conferências foi em média de mais de 520 novas Conferências por ano.
Além das Conferências tradicionais, formadas por
adultos, já existe em muitos países a possibilidade de
viver a Sociedade de São Vicente com um formato de
Conferência diferente, adaptada a crianças e adolescentes ou pessoas que desejam partilhar a SSVP em
Família. Para este último caso, a SSVP na Itália realizou
um excelente projeto.
Gráfico 4: Número de novas Conferências agregadas à SSVP

Territórios Vicentinos

África

40

América

36

Asia

32

Europa

31

Oceanía
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Gráfico 3: Distribuição de Conferências no Mundo

Como se pode apreciar no Gráfico 5, a SSVP, de acordo com o número de agregações de Conferências recebidas no Conselho Geral Internacional, está crescendo principalmente na Ásia (um continente sem muita
tradição católica mas que está experimentando um
auge da mesma nos últimos anos), seguida muito de
perto por África e América.
Gráfico 5: Nº Agregações (2016 - 2018)
Crescimento por continente

Mapa de presença da SSVP no mundo

Nos três últimos anos, a SSVP
chegou à a 8 paises, passando
a estar implantada em 150
territórios de todo o mundo.
9

Informação econômica CGI

4. Informação
econômica do CGI
A diretriz financeira da equipa que
forma o Conselho Geral Internacional é alcançar, a cada ano, um
orçamento equilibrado. Do mesmo
modo, a sua finalidade é aplicar
os recursos disponíveis para apoiar
a presidência da SSVP no caminho
aos objetivos do plano estratégico
da instituição, que serve ao seu desenvolvimento em todo o mundo,
ao fortalecimento da base social e
à melhora de nosso serviço para as
pessoas mais vulneráveis.

Gráfico 6: Receita / Despesa / Excedente

O trabalho financeiro dentro do CGI é assegurar os recursos necessários para cumprir com os objetivos marcados em nossa missão como SSVP e que estes meios
sejam usados eficaz e responsavelmente. As contas CGI
são validadas anualmente por uma auditoria externa.

As contas CGI são
validadas anualmente por
uma auditoria externa.
A estabilidade financeira do Conselho Geral Internacional se obtém da generosa resposta dos muitos territórios SSVP ao redor do mundo. Seu apoio é altamente valorizado e muito agradecido pelo CGI.
Comentários do tesoureiro geral, Larry Tuomey, sobre
as finanças do CGI neste período:
“O continuado apoio do Concordato e de outros Conselhos Nacionais/Superiores possibilitou que, desde
meados de 2016, sob a presidência do confrade Renato
Lima de Oliveira, se pôde financiar a estrutura internacional com o fim de implementar os objetivos estratégicos marcados, que estão dirigidos ao desenvolvimento
e expansão da SSVP e à melhoria da atenção aos mais
necessitados. Também assegurou uma estabilidade financeira dos escritórios do CGI em Paris, que provê um
valioso serviço à Sociedade em todo o mundo, assim
como a operatividade da Comissão Internacional de
Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) cujas doações a partir
da SSVP Internacional chegam aos países afetados por
desastres naturais e outras emergências.
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Um superávit financeiro foi gerado desde os três
anos passados, por isso há Reservas Gerais que foram aumentando neste período, de €1.367.000 a
€1.569.000. Com isso a posição financeira da sociedade está em uma boa situação para continuar seu
apoio à estrutura internacional e à implementação dos
objetivos estratégicos acordados”.
Gráfico 7: Balanço Econômico
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5. Formação
Situada no Plano Estratégico da SSVP no primeiro
ponto, é para a presidência do CGI um dos aspectos
fundamentais para o bom funcionamento e desenvolvimento da SSVP.
Nestes três anos foram dados passos importantes para
a formação. Em 2016 foi concretizado um programa
universal de formação, comum a todos os confrades.
Este programa incluía os seguintes temas: ‘História e
origens’, ‘Espiritualidade’, ‘A Regra SSVP’, ‘A vida em
Conferência’, ‘A pobreza e a mudança sistêmica’, ‘A
visita’, ‘As relações internacionais’ e ‘A solidariedade’.
Durante este período (junho 2016-junho 2019) foram
agregados outros 4 temas para completar o programa
formativo, que seguirá desenvolvendo-se:
• O crescimento pessoal;
• O amor prático na SSVP;
• Doutrina cristã;
• Fazer bem o bem.
Além de implantar uma formação universal, o CGI
pôs em funcionamento “Os anos Temáticos” (desde
2017), uma maneira de dedicar cada ano a um dos
sete fundadores da primeira Conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo. Com esta medida, o CGI

consegue motivar os confrades da instituição a aprofundar-se nas raízes e na origem da SSVP, conhecendo não só a suas figuras históricas, mas o espírito, o
compromisso de fé e a fraternidade que os levou ao
serviço das pessoas mais necessitadas.

2017, Emmanuel Bailly
de Surcy: “Nos amaremos

agora e sempre, de perto e de
longe, de uma Conferência a
outra, de um povoado a outro,
de um país a outro país.”

2018, François Lallier:

“A caridade tem sua origem
nos primeiros cristãos, forma pessoas que se amam,
que se fazem melhores
e por isso, talvez Deus a
abençoe e a faça tão fecunda quanto duradoura”.

2019, Paul Lamache:

Anode

Lamache
2019

“Proponhamo-nos em todas
as coisas que fazemos, a
mais alta glória de Deus”.
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Visita a tumba Lallier

Formação

Talheres de formação e projectos especiais

Além de fomentar o conhecimento sobre os fundadores através destes “Anos Temáticos”, é organizado,
anualmente, um Concurso Literário denominado “A
primeira Conferência” para se aprofundar na vida e
obra dos mesmos. Também como outra ação de reconhecimento e respeito do CGI aos primeiros fundadores, foram organizadas peregrinações a suas tumbas: em 2016 visitamos a do Beato Frederico Ozanam,
em 2017 a de Emmanuel Bailly de Surcy, em 2018 a
de François Lallier e em 2019 visitaremos a de Paul
Lamache.
Liderado pela Comissão para a Investigação Histórica,
a SSVP está desenvolvendo material e fomentando a
aparição de livros relativos aos fundadores, à história
da SSVP e de seu especial carisma. Entre outros, destacamos o livro Santos e beatos da SSVP no mundo, por
Gesiel Theodoro da Silva Junior; Reflexões Vicentinas
sobre os Evangelhos, por Eduardo Marques Almeida; a
reedição de livros sobre Frederico Ozanam, como é o
caso de Ozanam, professor da Sorbonne, escrito por
Kathleen O´Meara; Frederico Ozanam e a Rerum No12

varum, escrito por Eduardo Almeida e Juan Manuel B.
Gómez; o Anedotário de Frederico Ozanam e Tecendo a obra de Deus por Javier F. Chento. Destacamos,
por sua vez, o livro do PGI Renato Lima de Oliveira,
Apaixonados pela caridade e a justiça (editado só em
espanhol).
Do mesmo modo e com o ânimo de facilitar materiais
que possam servir de orientação formativa para todos
os confrades da SSVP no mundo, foi realizado o Guia
breve das Conferências. Desta forma se unificam critérios e boas práticas sobre o funcionamento dos grupos
vicentinos.
Nesta linha de caminhar juntos, “como uma comunidade única e verdadeira de amigos vicentinos que se
estende pelo mundo” (artigo 3.3 da Regra Internacional), foi realizada em novembro de 2018, em Madrid
(Espanha), um escritório de formação para os 12 delegados territoriais de formação de todo o mundo com
o objetivo de fixar critérios e prioridades formativas
na SSVP.

Canonização do beato Federico Ozanam

6. Causa da canonização do Beato
Frederico Ozanam
A Comissão “Amin de Tarrazi” para a Causa da Canonização do Beato Frederico
Ozanam trabalhou muito intensamente nestes três anos. Dois novos casos de
um possível milagre pela intercessão de
Ozanam estão em estudo e, para reforçar
o trabalho que a SSVP está realizando neste sentido, foi formada uma Vice-postulação, com sede no Brasil, a cargo do Pe.
Vinícius Texeira.
Esta comissão para a Causa da Canonização, e a SSVP em todo o planeta,
sofreu uma grande perda com o falecimento de nosso confrade Amin de
Tarrazi (em janeiro de 2019), que tendo
sido presidente geral SSVP, oferecia seu
serviço como delegado para esta Causa.
Sobre Frederico Ozanam, o principal cofundador da SSVP, relembramos que no
ano 2017 cumpriu-se o XX Aniversário
de sua beatificação (que ocorreu no dia
22 de agosto de 1997), celebrando-se
diversos atos comemorativos.
Também relatamos que, com a permissão
dos familiares de Ozanam, seu museu, até
então gerido pelo Conselho Superior da
França, passou à coordenação do Conselho
Geral Internacional SSVP. Atualmente ele se
encontra no 3º andar da sede do CGI, em
Paris.

Durante os seus mais de 70 anos de filiação à SSVP, Amin de Tarrazi foi representante da juventude do Conselho Geral Internacional na década
de 1960, presidente nacional da SSVP Francia desde 1967 até 1981 e presidente do Conselho Geral Internacional de 1981 até 1993. Também,
foi delegado da Causa de Canonização de Frederico Ozanam, serviço que realizou até os seus últimos días de vida. O CGI, em homenagem e
gratidão a Amin de Tarrazi, denomina à Comissão de Canonização de Ozanam, como “Comissão de Canonização Amin de Tarrazi”. Do mesmo modo, a sala de gabinete do Presidente Geral em París passa a ser chamada sala de gabinete “Amin de Tarrazi”.
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7. Comunicação
Neste último triênio a SSVP está modernizando sua
maneira de se comunicar. O primeiro objetivo cumprido foi a renovação de seu site www.ssvpglobal.org
(em abril de 2018) que conta com a última tecnologia
e conectividade para todo tipo de dispositivos.
Também foi fortalecida a presença nas redes sociais
através dos diferentes perfis da SSVP:
www.facebook.com/SSVP.INTERNATIONAL
ssvp.conseil.general (CGI SSVP)
@SSVP_CGI (SSVP INTERNATIONAL)
SSVP Conseil Général International
O Conselho Geral Internacional
recebe o apoio e a colaboração
da Ozanam TV, que realiza trabalhos de comunicação audiovisual
e que cobriu ao vivo para todo o mundo as
principais reuniões internacionais da SSVP. Além disso,
ela produz vídeos e edita as principais mensagens e
comunicados audiovisuais do CGI.
Foi gravado um vídeo sobre os “lugares vicentinos de
Paris” e está sendo editado um novo vídeo institucional da SSVP com o fim de comunicar com maior facilidade, e de forma unificada em todo o mundo, a
mensagem da missão e os valores da instituição.
Recentemente foi realizada uma modernização do
logotipo internacional da SSVP, uma pequena modificação que facilita aos países membros da Confederação a aplicação do logo em seu território.
Atualmente há uma Comissão especial formada
para debater o futuro do logo internacional.
Há uma revista online, Ozanam Network, que
atualmente é editada a cada quadrimestre (três
números por ano) e que conta toda a atualidade do Conselho Geral Internacional e as
principais iniciativas dos países membros da
Confederação.
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Um dos principais desafios na comunicação de uma
instituição internacional é a tradução das mensagens
e comunicados aos diferentes idiomas oficiais. No caso
da SSVP são: francês, inglês, espanhol, português e
chinês. No ano de 2018 foi implantada a iniciativa do
“Clube de tradutores”, pela qual sócios e colaboradores da SSVP em todo o mundo se unem para traduzir,
gratuitamente, os textos que aparecem nos meios de
comunicação da SSVP Internacional, economizando
custos que podem ser dedicados à ação social da SSVP.
Através dos meios de comunicação da SSVP, nossa
querida instituição se posiciona ante as situações de
pobreza e exclusão. Foram publicadas notas de imprensa e comunicados a favor da vida e sobre a importância da família, foi denunciada a situação dos refugiados, do sofrimento da população civil em situações
de conflito bélico, da pobreza que sofrem alguns países que sistematicamente são o centro de desastres
humanitários…
No que diz respeito à comunicação interna e resolução
de problemáticas entre os confrades ou organismos da
SSVP, neste período foi criada a função de mediadora
geral, “mediadora do CGI”. Uma interessante figura
para a resolução dos possíveis conflitos que possam
ocorrer dentro da SSVP e uma via a mais de entendimento e fraternidade na instituição. Somos todos
irmãos e a caridade deve reinar sempre entre nós.

Relações institucionais

8. Relações institucionais
• Família Vicentina;
• Representação nos grandes organismos
internacionais;
• Relações com a Santa Sé.

8.1. Família Vicentina
A Sociedade de São Vicente de Paulo compartilha o
carisma e faz parte da Família Vicentina, organismo
que engloba todas as instituições que foram fundadas
ou têm como patrono São Vicente de Paulo. Por este
motivo é importante cuidar e desenvolver a relação
com todas elas e, sempre que possível, fomentar os
espaços comuns e o serviço conjunto a favor das pessoas mais necessitadas.

No ano 2017 foi celebrado o 400º Aniversário do Carisma vicentino. O ato central deste aniversário aconteceu em Roma, de 11 a 15 de outubro de 2017, com
a celebração do Simpósio da Família Vicentina pelo
400º aniversário do Carisma. Milhares de representantes procedentes de numerosos ramos da Família
Vicentina de todo o mundo compareceram para celebrar juntos este acontecimento rico em intercâmbios e
assim compartilhar orações e emoções. O ponto culminante do ato foi a concentração na praça de São
Pedro, em 14 de outubro, para a audiência pública
com o Papa Francisco.

Em 2015 e até maio de 2016 foi vivido o Ano da Colaboração Vicentina, no qual os responsáveis pela Famvin clamaram pela cooperação e a máxima fraternidade entre todas os ramos vicentinos.
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Nestas mesmas datas foi inaugurada oficialmente a
iniciativa “Famvin Homeless Alliance”, projeto conjunto de toda a Família Vicentina em favor das pessoas
sem lar.
A Famvin Homeless Alliance ganhou força em 2018,
potencial que se concretizou na Campanha ‘13 Casas’, que consta de iniciativas da Família Vicentina por
todo o mundo para favorecer projetos que ofereçam
um lar a pessoas sem teto.
Também em 2018 toda a Famvin se uniu para se sensibilizar sobre a realidade que a Venezuela está sofrendo, através de uma declaração a favor do povo venezuelano e uma solicitação de doações para amenizar
as grandes necessidades que está sofrendo.
A Sociedade de São Vicente de Paulo participa, a cada
ano, através do presidente geral e outros membros
do CGI, do Comitê Executivo Internacional da Família Vicentina que congrega os líderes servidores dos
16

principais ramos da Famvin. Nos últimos anos ele foi
celebrado na Philadelphia, Estados Unidos.
O CGI representa a SSVP em várias comissões e atividades da Família Vicentina. Para conhecer mais e
melhor toda o trabalho de colaboração, convidamos
a todos a visitar o site www.famvin.org no qual terão
toda as informações sobre os assuntos mais relevantes, quer de ação de caridade quer de espiritualidade
dentro do carisma.

Relações institucionais

8.2. Representação nos grandes
organismos internacionales
A Sociedade de São Vicente de Paulo foi credenciada pelas Nações Unidas em março de 2012, dispondo
de presença em Nova York (no Conselho Econômico
e Social, ECOSOC; e na plataforma das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável), em Genebra
(Comissão dos direitos humanos e status consultivo
ante outras agências da ONU) e em Paris (UNESCO,
proteção do patrimônio cultural e dos direitos religiosos). Além disso, a SSVP está completamente alinhada
com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável
propostos pelas Nações Unidas.

ciparam da 34ª sessão do Conselho para os Direitos
Humanos em março de 2017. A sessão se concentrou
especialmente na situação da Síria e permitiu renovar
o mandato da comissão de investigação internacional
para lutar contra a impunidade.
Em setembro de 2017 foi aberta, na ONU, uma exposição sobre São Vicente de Paulo e os projetos de
ajuda ao desenvolvimento da SSVP.
A Sociedade de São Vicente de Paulo apresentou, junto às Filhas da Caridade, uma exposição sobre São Vicente de Paulo e os projetos de desenvolvimento que
estão sendo levados a cabo pela Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) que coordena
o Conselho Geral Internacional SSVP.

La SSVP se esforça para responder
a vários objetivos: erradicar a
pobreza no mundo, preservar a
dignidade das pessoas que sofrem,
promover a paz e a justiça e
fazer ouvir a voz dos pobres

Irmã Teresa Kotturan, F.C. e Pattie Hughes, SSVP, representantes na ONU

A SSVP se esforça para responder a vários objetivos:
erradicar a pobreza no mundo, preservar a dignidade
das pessoas que sofrem, promover a paz e a justiça e,
finalmente, fazer ouvir a voz dos pobres a nível internacional.
Na idiossincrasia da SSVP sempre está presente o trabalho em rede e a colaboração no interesse de uma
melhor defesa dos interesses das pessoas mais necessitadas. Com esse objetivo, muitos dos trabalhos
realizados nestes organismos se realizam sob a colaboração com outras entidades afins, como é o caso
da Família Vicentina (na sede das Nações Unidas nos
EUA) ou da participação junto à Famvin ou ao Comitê
Católico Internacional na sede de Genebra.

Participação, como Família Vicentina, no Foro Político
de Alto Nível das Nações Unidas em julho de 2018,
quando a ONU se reuniu para revisar o Objetivo 11 de
sua agenda: “Fazer cidades e assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. Nossa
opção como Família Vicentina de contribuir para acabar com a falta de moradias é uma decisão e compromisso baseado nos direitos humanos, alinhado totalmente com nosso carisma e com as propostas globais
a favor das pessoas sem lar como a iniciativa Famvin
Homeless Alliance.

A participação da SSVP na 34º sessão do Conselho para
os Direitos Humanos em Genebra (março de 2017).
Os representantes da Família Vicentina ante as Nações
Unidas em Genebra (Companhia das Filhas da Caridade e a Sociedade de San Vicente de Paulo) parti-

Presentação de Marie François Salesiani Payet na U.N. Genevé
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CARIDADE EM ESPERANÇA
RECONHECIMENTO DA SSVP
O Conselho Geral Internacional da SSVP, como gesto de uma instituição que deseja “abraçar o mundo em uma rede de
Caridade”, formalizou em 2018 a entrega de um prêmio às entidades ou pessoas que persigam os mesmos fins e/ou
colaborem de forma destacada com a SSVP pelo mundo.
Em sua primeira edição, a Medalha “Caridade em Esperança” foi entregue dentro das Reuniões Anuais do CGI, em Salamanca, no ano 2018. O Club Rotary Internacional recebeu o prêmio. Representando esta instituição e em nome de seu
presidente internacional, o australiano Ian Riseley, recebeu a distinção o governador do distrito
2201 do Rotary Club, o espanhol Manuel de Florián.
Este prêmio, reconhece o trabalho de colaboração do Rotary Club Internacional com a SSVP a nível
internacional por seu grande serviço à humanidade, especialmente com as pessoas mais necessitadas em todo o mundo.
A escolha dos candidatos a esta medalha se realiza por meio das propostas dos diversos
Conselhos Superiores/Nacionais dos países SSVP. Para 2019, a organização proclamada
como ganhadora da Medalha “Caridade em Esperança” foi a Organização Mundial do
Movimento Escoteiro.
Em 2020, será entregue a Medalha “Caridade em Esperança” no âmbito da Assembleia Internacional da SSVP que terá lugar em Nairóbi, Quênia.
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Entrega da medalha ao Sr.Florián do Club Rotary International
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8.3. Relações com a Santa Sé
No ano de 2016 a SSVP foi
convidada a participar de um
congresso internacional organizado pelo Vaticano, sob
o título “o amor nunca se dá
por vencido”, em comemoração do X Aniversário da Encíclica “Deus Caritas Est”.
Em março de 2017 o presidente geral internacional, Renato Lima de Oliveira teve um
encontro em audiência geral
com o Papa Francisco, em
que aproveitou para entregar-lhe um relatório das atividades da SSVP no mundo.
Também acompanhado de
outros membros do CGI, nosso presidente geral manteve
uma reunião com o Dicastério da Promoção Humana Integral do Vaticano.
Em outubro de 2017, o presidente geral teve outra visita com o Santo Padre, desta
vez para entregar-lhe um documento que continha os
seguintes temas: o caminho de santidade dentro da
SSVP, o avanço de um livro sobre servos de Deus, veneráveis, beatos e santos vicentinos, vida e obra de
Antonio Frederico Ozanam e detalhes do processo de
canonização do beato Ozanam.
Em fevereiro de 2018, outra vez o presidente geral
teve um breve encontro em
Audiência Pública com Sua
Santidade, o Papa Francisco, no Vaticano, onde lhe
entregou um relatório sobre as atividades da SSVP na
África. Nestas mesmas datas, o PGI se reuniu com o
Prefeito do Dicastério para
os Leigos, a Família e a Vida, Cardeal Joseph Farrell, já
que a SSVP figura enquadrada na lista de instituições
internacionais que já têm um reconhecimento eclesiástico. Do mesmo modo, manteve outra interessante
reunião com o Cardeal Leonardo Sandri, Prefeito da

Congregação das Igrejas Orientais, para analisar os
trabalhos que a SSVP vem realizando no Oriente, assim como com os responsáveis pelo Dicastério para o
Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (antigo
“Cor Unum”).
Finalmente, em junho de 2018, nosso presidente geral
representou a SSVP no encontro do “Dicastério para
os Leigos, a Família e a Vida” no qual pôde dar informações sobre a SSVP e as principais linhas de ação da
instituição sobre a juventude e outros temas relacionados à caridade.
Antonio Gianfico, presidente nacional da SSVP Itália,
foi nomeado delegado do presidente geral internacional para as atividades e eventos relacionados ao
Vaticano.
A SSVP apoia todas as iniciativas da Santa Sé e, especialmente, celebrou e promoveu a “Jornada Mundial
dos Pobres” e aderiu ao “Movimento Católico Mundial pelo Clima”.
Em todas as viagens internacionais do PGI se inclui na
agenda as visitas a membros da hierarquia eclesiástica: núncios, cardeais, bispos, sacerdotes e diferentes
representantes do clero.
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9. Juventude SSVP
A juventude deve ser sinônimo da SSVP. Foi fundada
por um grupo de jovens em 1833 e, desde então, tem
buscado manter esse espírito jovem que sabe adaptar-se aos novos tempos e dar respostas às pobrezas
emergentes.

De 15 a 21 de junho 2018, em Salamanca, Espanha,
ocorreu o “II Encontro Internacional da Juventude da
SSVP”, que reuniu jovens representantes da SSVP de
mais de 100 países de todo o planeta. Uma reunião
extraordinária cuja primeira edição tinha sido realizada
dez anos antes, também em Salamanca.

Durante a presidência do confrade Renato Lima, a
juventude tem um lugar importante na SSVP. Primeiro, está presente em uma das dez linhas estratégicas,
com a intenção de rejuvenescer a média de idade dos
confrades para que a SSVP tenha pelo menos 30% de
jovens entre sus filas.
Para alcançar este objetivo foram realizadas diversas ações. Por um lado, foi institucionalizado o dia
4 de julho como “Dia Internacional da Juventude da
SSVP”, com uma coleta mundial para favorecer as
Conferências de jovens. Este dia foi escolhido por ser
a festividade de um beato vicentino italiano referência
para os jovens, Pier Giorgio Frassati.

Jornada Mundial da Juventude de Panamá 2019
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II Encontro Internacional da Juventude
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Jovem SSVP na cidade de Salamanca

Neste II encontro, foram nomeados os delegados territoriais da juventude, 12 jovens com responsabilidade
nos distintos territórios SSVP para desenvolver e coordenar as ações dos jovens em nossa instituição e que
trabalharão junto a nosso confrade Willian Alves, Vice-Presidente Internacional para a Juventude.
Para lembrança, ficará o vídeo institucional do Encontro, que reúne os melhores momentos vividos entre os
jovens representantes e a criação do hino “Juventude
em Esperança”.
Um dos principais compromissos assumidos pelo presidente geral internacional com os jovens neste II Encontro Internacional da Juventude foi o de instaurar, a
cada cinco anos, estes encontros internacionais, que

ocorrerão sempre na cidade de Salamanca. Portanto, o
III Encontro Internacional da Juventude será em 2023.
A juventude da SSVP participa ativamente em seu âmbito paroquial e eclesiástico e, do mesmo modo, se faz
presente nos eventos preparados de forma especial
para os jovens, como é o caso das Jornadas Mundiais
da Juventude. Neste período (2016 / 2019) vivemos a
sediada em Cracóvia (julho 2016), com o correspondente encontro prévio dos jovens da Família Vicentina
em Piekary, assim como a realizada no final de janeiro
de 2019 na cidade do Panamá, também com o Encontro Internacional da Juventude Vicentina no Lar
“San José de Malambo”, sob o lema “a alegria de ser
vicentino”.
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10. Vida institucional
• Celebrações e Aniversários;
• Atividade do presidente geral internacional;
• Encontros SSVP.

10.1. Celebrações e Aniversários
Nestes últimos três anos a Sociedade de São
Vicente de Paulo viveu o 15º Aniversário da
Regra (2018), documento aprovado em Roma no ano
de 2003. Ela significou
uma verdadeira internacionalização da SSVP e
um grande esforço para acomodar
alguns estatutos internacionais que servissem
de marco para cobrir a diversidade existente entre os
países membros, tão diferentes uns dos outros em sua
cultura e normativa.
Do mesmo modo, a SSVP celebrou o XX Aniversário
da beatificação de Frederico Ozanam (2017), momento histórico vivido sob o pontificado de São João
Paulo II, na Catedral de Notre Dame (Paris), em 22 de
agosto de 1997. Para a celebração deste aniversário,
o dia 9 de setembro de 2017, festividade do beato
Ozanam, uma santa missa foi celebrada no lugar em
que descansam os restos de Ozanam, a igreja de São
José dos Carmelitas. Esta celebração foi retransmitida, ao vivo, pela Ozanam TV para todo o mundo.
Desde o ano de 2017 se realiza um “Ano Temático”
dedicado à figura de um dos 7 fundadores da primeira
Conferência da SSVP.
Durante 2018, a SSVP preparou o 180º Aniversário
da fundação do Conselho Geral Internacional, que
viu a luz no ano de 1839 para coordenar e manter
unida a SSVP de todo o mundo. Durante 2019
será realizada esta celebração tão especial que terá como uma
das principais atividades
um Festival de Cinema;
Os 7 fundadores, que se
aprofundará na figura dos
membros que compuseram
a primeira Conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo. Além disso, um hino foi com22

posto especialmente para esta ocasião, e dois novos
livros sobre os fundadores e a SSVP serão editados.
Também será assinado um convênio de colaboração
com os Religiosos de San Vicente de Paulo.
Além das principais festividades de nosso Carisma,
como a do beato Frederico Ozanam, em 9 de setembro, e a de São Vicente de Paulo, em 27 de setembro,
se sugere a todos os confrades do mundo retomar
a data de 8 de dezembro, festividade da Imaculada
Conceição; a que está advocada à SSVP.

10.2. Atividade do Presidente
Geral Internacional
COMUNICAÇÃO VICENTINA
Entre as ações mais destacadas,
nosso presidente geral Renato
Lima de Oliveira, retomou a
Carta Circular, comunicado
que o PGI dirige a todos os
confrades do mundo. Uma
verdadeira tradição vicentina pela qual, uma vez por
ano, o presidente geral compartilha suas
ações e ideias com seus confrades.
Também dirige mensagens a todos os confrades do
mundo no Natal, recordando e fortalecendo o verdadeiro sentido de pertencimento à Sociedade de São
Vicente de Paulo em seu carisma vicentino.
O Presidente Geral concedeu muitas entrevistas por
todo o mundo a muitos meios de comunicação. Destacamos a realizada para o programa À la source (desde a fonte), apresentado por Olivier de Keranflec’h.
Uma entrevista exclusiva de 26 minutos na K-TO TV
(canal de televisão católico francês).
EMBAIXADOR DA REDE DE CARIDADE
Na sua missão de representante da SSVP e cabeça visível da mesma, o nosso presidente
geral se preocupou em acompanhar os seus
confrades em diferentes partes do planeta.
Em 2016 foram 5 os países visitados, enquanto em 2017 pôde realizar visitas a 16
países e, em 2018, chegou a 15 países,
tendo uma previsão para 2019 de visitar, pelo menos, 10 países.

Vida institucional
Destacamos que, durante o mês de março de 2017, o
presidente geral realizou visitas oficiais a sete Conselhos Superiores: Itália, Índia, Sri Lanka, Malásia, Nova
Zelândia, Austrália e Chile.
Do mesmo modo, de 20 de fevereiro a 15 de março
de 2018, o presidente geral viajou à África para conhecer em primeira mão a realidade das Conferências
em sete países deste continente: Burkina Fasso, Nigéria, República Centro-Africana, Zâmbia, Moçambique,
Botswana e África do Sul.
REPRESENTANTE DA SSVP
O presidente geral lidera as relações institucionais com
as diferentes entidades com as quais coopera nossa

instituição. Representa pessoalmente à SSVP nos principais eventos da Família Vicentina, nos atos institucionais mais significativos dos principais organismos
internacionais e nos acontecimentos mais destacados
com a Santa Sé.

AGRADECIMENTOS À SSVP
NA PESSOA DO PGI
28 de noviembre 2016
“Cidadão Goiano”; e “A medalha do mérito
Pedro Ludovico Teixeira”. Goiás, Brasil.
30 de noviembre 2016
“Medalha do Mérito Legislativo da Câmara
dos Deputados”. Brasília, Brasil.
2 de junio 2018
“Cidadão Ilustre”. Navarro, Argentina.
18 de junio 2018
“Distinto Convidado”. Salamanca, Espanha.
17 de mayo 2019
“Cidadão Itapetiningano”.
Itapetininga, Brasil.

Viagem à Kerala (India)
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Viagem à África do PGI
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10.3. Encontros SSVP
Em Roma, Itália, durante o mês de junho de 2016,
ocorreu a Assembleia Extraordinária da SSVP, precisamente nesta ocasião foi nomeado como novo presidente geral nosso confrade Renato Lima de Oliveira.
Em 2017 foi realizada a reunião anual do Conselho Geral Internacional em Paris, França. No ano de
2018, Salamanca, na Espanha, foi a anfitriã destas
reuniões anuais do CGI, enquanto em 2019 será em
Porto, Portugal.
A se destacar o II Encontro da Juventude SSVP, também realizado em Salamanca-Espanha, em junho de
2018, e que congregou jovens de mais de 100 nações.
Além destes encontros internacionais a nível mundial ocorrem outros encontros por áreas geográficas
ou territoriais da SSVP. Neste sentido, destacamos o
II Encontro Vicentino de países de língua portuguesa, em setembro de 2017, no Rio de Janeiro, Brasil,
e o VI Encontro Ibero-americano da SSVP que, sob o
lema “desenvolvendo a estrutura para servir melhor
aos pobres”, congregou no Equador, de 15 a 19 de
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novembro de 2017, mais de 60 confrades, presidentes
nacionais e vice-presidentes territoriais internacionais
representantes de 37 países ibero-americanos.
Outros encontros se realizam por áreas geográficas,
como por exemplo o Encontro Internacional da região
Europa 1, onde, ao final de setembro de 2018, os países SSVP pertencentes a esta região se encontraram
na cidade de Durham para debater assuntos como o
desenvolvimento e a melhoria no serviço e espiritualidade na SSVP. Do mesmo modo, em abril de 2019 e
sob o lema “Formados para servir melhor”, ocorreu o
2º Encontro Territorial América II na cidade do México,
congregando os presidentes nacionais desta área, que
compareceram acompanhados por seus Delegados de
Formação e a Equipa Coordenadora.

“Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último
de todos e quem serve a todos” (Marcos 9, 35b)
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