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II Encontro

Internacional 2018
da Juventude da SSVP
De 15 a 21 de junho foi realizada a II Jornada Internacional da Juventude SSVP com sedes em Salamanca e Madrid. Foi a segunda edição de
um encontro internacional de jovens que ocorreu pela primeira vez no ano
de 2008, também em Salamanca, e que gerou uma grande expectativa na
Sociedade de São Vicente de Paulo dos 5 continentes, já que a juventude vicentina voltava a se encontrar depois de dez anos; sem dúvida, enfrentando
os novos desafios que traz este mundo mutável, mas movidos pelo mesmo
carisma de serviço e amor ao pobre.
A consecução desta II Jornada Internacional da Juventude, da qual
finalmente participaram mais de 120 jovens de cerca de 100
nações, nasce do impulso direto do Presidente Geral Internacional, nosso querido confrade Renato Lima de Oliveira, que colocou todas as suas energias, junto com sua
equipa, em dar aos jovens o local e a responsabilidade que merecem dentro das Conferências. Desta
forma, assumiu o compromisso estratégico de
revitalizar e rejuvenescer a SSVP, e instou a todos a tomar as ações necessárias para que
logo possamos contar em todo o planeta
com, pelo menos, 30% de sócios ativos
menores de 35 anos.
Foram jornadas inesquecíveis, cheias
de espiritualidade, amizade e alegria, onde jovens e adultos dos 5 continentes puderam partilhar conhecimentos, trocar experiências e fortalecer
nossa segunda rede de caridade.
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Discursos de abertura a cargo de William Alves, Vice-presidente Internacional para a juventude; Juan Manuel Buergo, Presidente do Conselho Superior da Espanha e Renato
Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral Internacional .
Queridos jovens da Sociedade de São Vicente de
Paulo, “somos jovens e crianças vicentinas que,
como amigos, ajudamos a construir uma grande
rede de solidariedade”.
Começo esta mensagem transcrevendo o lema da
juventude e infância do Conselho Geral Internacional
deste mandato, lema que reflete tudo aquilo que os jovens buscam na SSVP, a saber: a amizade, a solidariedade e alcançar a santidade.
Ozanam e seus companheiros eram jovens quando
fundaram a Sociedade São Vicente de Paulo e cabe a
nós manter a jovialidade da nossa organização de leigos
católicos.
Seguindo este objetivo, assim como o plano estratégico, do 16º Presidente Geral - o nosso confrade Renato Lima -, estamos aqui, nesta belíssima cidade de
Salamanca, vivendo este acontecimento, exatamente
10 anos depois das primeiras Jornadas que reuniram os
jovens líderes da SSVP nesta mesma cidade.
Estas «II Jornadas Internacionais da Juventude Vicentina da SSVP» constituem uma importante ocasião
para a SSVP global, já que nos reunimos com os jovens
líderes de nossa instituição para reforçar a espiritualidade vicentina, a liderança e o vínculo de amizade,
e trocar numerosas experiências de missão e compromisso com os pobres, para os quais constituímos uma
esperança.
Após este encontro poderemos regressar a nossos
países, a nossos Conselhos e Conferências, motivados
e inspirados para fortalecer a presença da juventude
na SSVP, atuando como protagonistas da Sociedade
de São Vicente de Paulo tanto no presente como no
futuro.
Durante a Jornada Mundial da Juventude em 2016
celebrada em Cracóvia, o papa Francisco manifestou
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que «não há nada mais belo que contemplar os anseios,
o empenho, a paixão e a energia com que os jovens
abraçam a vida. Isso é bonito. E de onde vem essa beleza? Quando Jesus toca o coração de um jovem, de uma
jovem, estes são capazes de ações realmente grandiosas. É estimulante ouvi-los partilhar os seus sonhos», e
é justamente isto o que queremos ver com a juventude
vicentina reunida aqui, em Salamanca; queremos ver e
contemplar vossos anseios, vossa energia e vossos
sonhos com vistas à missão da SSVP no mundo e
nos seus países.
Investir nos jovens é investir na continuidade do sonho de Ozanam; investir nos jovens é permitir que a SSVP
continue sua missão de infundir esperança aos pobres;
investir nos jovens é compreender que as filas vicentinas
também oferecem espaços para a juventude que anseia
por mudanças, que luta pela justiça social mediante a
prática da caridade e que persegue a santidade.
Sorte que possamos viver de perto a graça divina
vicentina durante estes dias em que estamos reunidos
aqui, em Salamanca, partilhando a amizade, o amor e
a esperança de estar a serviço. Sejamos audazes, sejamos companheiros, sejamos amigos, sonhemos juntos,
vivamos os melhores dias de nossa vida reunidos como
família, reunidos e unidos na missão de ser o sal e a luz
do mundo, para os pobres e para a SSVP.
Que o beato Pier Giorgio Frassati — patrono da juventude da SSVP— interceda por cada um de nós, no
separar nossas famílias e amigos ante Deus.

William Alves
Presidente do Comitê
Internacional de Jovens,
crianças e adolescentes da SSVP.
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Outras personalidades convidadas à mesa foram Ana Torrecilla García, presidente do
Conselho de Salamanca; el 14º Presidente do Conselho Geral; e Rafael Ortega, diretor do Congresso Católico e Vida Pública, que ofereceu uma palestra introdutória sobre a seguinte edição do
mesmo, sob o título “Fé nos Jovens”.
Queridos jovens vicentinos:
Bom dia, autoridades, Presidente Geral, Presidente
do Conselho de Área de Salamanca.
É uma imensa alegria para Espanha como país anfitrião e para mim, como presidente do Conselho Nacional, em nome de todos os confrades espanhóis,
acolhê-los como os representantes de todo o mundo
da juventude vicentina neste encontro que começa hoje
nesta belíssima cidade de Salamanca, cidade Patrimônio
da Humanidade e que finaliza na próxima semana em
Madrid.
Um encontro fraterno onde, assim como faziam
aqueles sete jovens fundadores das Conferências, vocês debaterão suas inquietudes, partilharão suas alegrias e onde seguiremos tecendo a segunda rede de
caridade, a qual quer fomentar entre nós com estes
encontros nosso Presidente Geral, nosso confrade Renato Lima. É uma grande ocasião para fazer novas
amizades com pessoas de todo o mundo. Este
foi também um sinal importante, o da amizade, que
também marcou carisma na história da Sociedade São
Vicente de Paulo. Já disse Federico: “Nunca soube
viver sem amigos”.
E assim é, as Conferências nascem dos jovens, se
impulsionam na amizade para viver juntos o caminho à
santidade. São os jovens os primeiros a dizer “sim” ao
chamado do Senhor, são os primeiros que, movidos pela
sua fé evangelizadora, foram unindo-se em comunidade
para o encontro com Cristo, através dos pobres. Com
o tempo, irão somando-se mais pessoas jovens e não
tão jovens, para formar juntos e assim dar maior glória
a Deus, o que é hoje “a grande rede de caridade que
abraça o mundo”, que desejava Federico.
Federico, caso algum de vocês não saiba, esteve
também uns dias na Espanha, com sua mulher Amélia
e sua pequena filha Maria, em 1852. Ele recorda do
seu pais a vocação de peregrinar a Santiago e quer
segui-la, como peregrino da França, para ir a Santiago de Compostela, situada perto da costa Noroeste da
Espanha.

Queria passar por Burgos, Oviedo e chegar a Santiago, mas o destino e sua grave doença o detiveram na
primeira estação: Burgos, terra de El Cid. El Cid é uma
figura espanhola histórica e lendária da Reconquista
espanhola perante a invasão muçulmana. Burgos, que
já tinha Conferências, com a sua imponente catedral
gótica do século XI, impressionou Federico que escreveu: “em três dias vi trezentos anos de história”. Tanto o
emocionou a viagem, que Federico escreveu um interessantíssimo livro póstumo intitulado: “Uma peregrinação
ao país de El Cid”.
Aproveitem estes dias em Salamanca, aproveitem a
presença entre vocês do Presidente Geral, que ingressou
na SSVP quando era muito jovem, aos 15 anos. É um
presidente jovem, muito próximo aos jovens que estará
encantado de escutá-los, de estudar as suas propostas,
suas inquietudes, e de partilhar o seu entusiasmo e alegria. Além dos atos próprios do programa vicentino, estão programadas visitas culturais, música, espetáculos e
tempo livre. Pelo facto de encontrar-nos no Ano Jubilar
Teresiano, vocês visitarão Ávila, cidade murada patrimônio da humanidade onde nasceu a doutora da Igreja,
Santa Teresa de Jesus. Para terminar, irão a Madrid e
poderão conhecer um pouquinho a capital da Espanha.
Quero transmitir-lhes a alegria e as boas-vindas de
todos nós que fazemos parte das Conferências espanholas. Também nossas lembranças aos jovens vicentinos
que não estão presentes fisicamente conosco, mas que
sim estão no coração.
Recebam um fraterno abraço em São Vicente e no
Beato Federico Ozanam.

Juan Manuel Buergo
Presidente Nacional
SSVP Espanha
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Bem vindo
Um novo tempo para a
juventude SSVP
Meus caros jovens de todo o mundo, sejam muito bem-vindos a Salamanca, esta cidade belíssima
que nos permite atualizar as excelentes lembranças
que temos sobre a juventude vicentina. Faz 10 anos,
em 2008, líderes vicentinos jovens estiveram aqui,
neste mesmo lugar, debatendo sobre o futuro da Sociedade de São Vicente de Paulo e sonhando com
um mundo melhor, menos desigual e mais solidário.
Em primeiro lugar, quero expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho Superior da Espanha
e ao Conselho de Área de Salamanca pela recepção e o
patrocínio deste encontro. Caro confrade Juan Manuel,
muito obrigado a você e sua equipa! O Conselho Geral não tem palavras para agradecer-lhe este esforço.
Também obrigado ao staff do Conselho Geral pela organização e aos que integram a Vice-presidência Internacional para Juventude, Crianças e Adolescentes,
liderada por nosso querido confrade William Alves.
Caros, eu estava aqui, entre aqueles jovens de
2008, assim como outros vicentinos que, atualmente, ocupam importantes cargos na estrutura da
Sociedade. Naquela época, o 14º Presidente Geral
me nomeou Vice-presidente Territorial Internacional
para América do Sul. Recordo, com muita emoção,
esse momento na minha vida e agradeço a Deus têlo vivido.
O Conselho Geral Internacional, ao promover
este II Encontro Internacional da Juventude da SSVP,
ou simplesmente “Salamanca + 10”, tem a intenção
de reavivar, em nossas mentes e corações, aqueles
momentos de maestria com os quais a juventude se
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envolveu em 2008. Hoje em dia, em 2018, temos
novos jovens, novos líderes, novos desafios, novas
dinâmicas e novos anseios. Mas as aspirações por
um mundo melhor são as mesmas, já que A esperença é a princiapl característica da juventude.
Tenho certeza de que este encontro marcará o
início de um novo tempo para a juventude da
SSVP, assim como ocorreu em 2008.
Neste momento, eu gostaria mencionar o nosso
caro confrade Antonio Federico Ozanam, beato e em
processo de canonização. A ideia que Ozanam tinha
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para a juventude pode ser extraída das atas do Conselho Geral de 1 de fevereiro de 1836 a 19 de março
de 1848, quando ele dizia: “Se os jovens que chegam
à SSVP consideram útil encontrar amigos e irmãos, é
essencial que a SSVP recrute os seus membros entre
os jovens. A SSVP não deve envelhecer à medida que
seus fundadores envelhecem, para que a caridade
não se torne uma prática rotineira. A juventude é útil
pela sua audácia, até pela sua imprudência, pelas novas ideias que traz, pelos trabalhos em que os jovens
podem pensar e nunca pensaram”.

Bem vindo
Ozanam sempre comentava com os jovens sobre
as suas experiências e recordações nos seus tempos
de estudante: “Para nós é feita, diariamente, a mesma pergunta: até quando iremos praticar, dentro das
associações católicas, esse tipo de caridade chamada
‘caridade do copo d’água’? O que faremos para mudar isso será mostrar que não basta aliviar a miséria e
sim, sobretudo, secar as fontes de onde emana essa
miséria”.
Vejam que Ozanam sempre propôs aos jovens
uma reflexão crítica sobre a atuação católica no campo da caridade, defendendo medidas para além da
caridade imediata, chamada por ele de “caridade do
copo d’água”. Ozanam sempre lutou para que a SSVP
tivesse uma prática social muito mais comprometida
na defesa da dignidade e pela recepção carinhosa
aos mais pobres. Nossa missão não é somente “dar
de comer” nem “dar de beber”, mas procurar a salvação das almas, evangelizar, transformar o mundo.
Esse é o grande legado de nossos sete fundadores.
Não podemos jamais permitir que nossas Conferências se transformem em meros centros operacionais
para a prática dessa caridade do copo d’água!
Meus caros jovens, a SSVP necessita muito de
vocês. Necessita de verdade! A Sociedade foi fundada por jovens! Não estou aqui para dar um “discurso simpático”, de maneira nenhuma. O que afirmo
é minha crença mais profunda. O jovem é a renovaçao da sociedade de São Vicente de Paulo. As
ideias, as propostas e as inquietudes do jovem
vicentino devem ser recebidas pelos conselhos
e pelas conferências como “um verdadeiro presente de Deus” para a melhora da prática vicentina
da caridade e das ações efetivas e eficientes para os
que sofrem. O jovem vem para completar com a sua
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Bem vindo
criatividade e inovação, e nós precisamos da generosidade do jovem para aperfeiçoar as atividades, os
programas, os projetos e as iniciativas adotadas pelos
Conselhos.
Jamais podemos nos esquecer de que nossos sete
fundadores foram jovens, inclusive Bailly de Surcy, o
maior deles. Todos nós sabemos que a SSVP foi fundada por jovens e destinada a receber os jovens nas
filas da caridade, pois é por meio da caridade que nós,
católicos, podemos desenvolver nossa fé, e assim, preparar nossos espíritos para a eternidade. Não é uma tarefa fácil
tendo em conta os fortes
chamados do mundo
e os ataques do
Mal aos quais o
jovem cristão
está submetido e exposto
a sofrer todas as consequências, mas
Jesus Cristo, Nosso
S e n h o r,
venceu
o
pecado e o
mundo! ¡Glória a Deus!
No Conselho
Geral Internacional
da SSVP os jovens têm
voz, têm lugar e têm protagonismo. A Vice-presidência
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Internacional para Juventude, Crianças e Adolescentes é uma realidade que vem se consolidando e deu
inumeráveis frutos. Já declaramos o dia 4 de julho
como DIA INTERNACIONAL DO JOVEM DA SSVP para
honrar a memória de Pedro Jorge Frassati, jovem vicentino italiano que morreu aos 24 anos, por adoecer
depois de visitar famílias necessitadas.
Realizamos vídeo conferências para debater o
assunto do jovem que participa das Conferências e
Conselhos. Também elaboramos manuais e damos
palestras enfatizando a importância do movimento
da juventude vicentina. O Plano Estratégico do Conselho prevê, no ponto 3 que trata da juventude, a
meta audaz de que tenhamos jovens na proporção
de, pelo menos, 30% dos membros. Para que alcancemos essa meta, não é suficiente que o Conselho
Geral adote uma série de estratégias, mas que os
Conselhos Superiores aproveitem essa oportunidade
e se comprometam, efetivamente, nessa tarefa.
Ser jovem vicentino é um “dom de Deus”.
Não podemos tampouco nos esquecer de que o Presidente Geral é originário da juventude vicentina. Em 1986, quando ingressei na Conferência São
Tomás de Aquino, na cidade universitária de Campinas - assim como Salamanca-, Estado de São Paulo,
Brasil, tinha somente 15 anos. Era um adolescente,
estudante do ensino secundário em uma Escola Militar brasileira. Entrar na SSVP foi uma sugestão do
querido Padre Joaquim, que me orientou, depois de
receber o sacramento da Confirmação, para servir a
Cristo por meio de uma pastoral da Igreja católica
que reunisse algumas características, como ação,
oração, amizade e caridade. Segundo o querido Padre Joaquim, o único movimento da Igreja que ele
me recomendaria, com todos esses elementos, ação,
oração, amizade e caridade, seria a Sociedade de São
Vicente de Paulo. E foi assim que ingressei em nossa
Sociedade.
Eu ficava esperando ansiosamente as reuniões
semanais e, ainda mais, as visitas aos domicílios aos
sábados pela manhã, além de um jardim de infância
que nossa Conferência construiu e, em convênio com
o governo local, administrou durante muitos anos.
Foram “anos dourados”, nos quais percebi que era
possível ser jovem e estar completamente dedicado à
causa do Senhor, sem deixar de aproveitar a vida com
os amigos, a namorada e os estudos. Tudo é possível
de ser feito, com seriedade e serenidade, quando se
é jovem.
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Por conseguinte, o Presidente Geral ingressou na
SSVP com 15 anos de idade, jovem, e vocês podem
contar comigo para todas as demandas que cheguem
ao Conselho Geral com respeito aos jovens. E, quem
sabe, talvez possamos ter, em pouco tempo, um
novo Presidente Geral que tenha se iniciado na vida
vicentina durante sua juventude. Por que não?
Meus caros jovens, hoje estamos dando um passo
a mais para aumentar o trabalho da Vice-presidência
Internacional, liderada pelo confrade William Alves.
Terei a alegria de investir em seus cargos 12 integrantes da equipe internacional de jovens que ajudará o
Conselho Geral na definição das estratégias. Esses
jovens trabalharão, em sintonia com as Vice-presidências Territoriais Internacionais (VPTIs). Estou muito
feliz com tudo o que vai acontecer com a juventude vicentina internacional, e rogo a Deus para que
o jovem continue sendo iluminado e inspirado para
dinamizar a SSVP, propondo coisas novas, renovando
nossas práticas e mantendo o espírito jovem original
de nosso movimento.
Aproveitem estes dias gloriosos em Salamanca.
Participem ativamente de todos os debates, as reflexões, as dinâmicas e as conferências. Não tenham
medo nem vergonha de perguntar, emitir uma
opinião, mostrar o seu desacordo, aplaudir, concordar..., mas, em tudo, sempre demonstrem o
essencial da amizade cristã: a caridade! Em tudo,
sempre a caridade. Podemos discordar, mas sempre
com caridade, como dizia Santo Agostinho.
Desejo que vocês, ao terminar este encontro, se
sintam motivados a regressar a seus países e continentes para continuar realizando o trabalho de coordenação da juventude vicentina em sua respectiva
região. Trabalhem, da melhor forma possível, ao lado
dos Coordenadores (Delegados) Nacionais de Juventude de cada país. Tracem as estratégias que nos
permitam integrar e manter ativos nossos jovens na
Sociedade, sem esquecer nossas crianças e adolescentes, cada vez mais presentes em nosso meio, seja
ao lado dos vicentinos adultos ou participando das
Conferências específicas para eles. Que Maria nos
proteja e que São Vicente de Paulo nos abrigue. E
que Ozanam mantenha, nos seus corações, o espírito
de juventude de nossa Sociedade.

Bem vindo
SER JOVEM
Ser jovem é viver a vida com responsabilidade e intensidade.
É amar ao projetimo como se fosse o próprio.
É não encontrar barreiras nem obstáculos para as suas realizações.
É praticar caridade sem saber a quem.
É não se preocupar se chove ou se faz sol porque o mais importante é a vida.
É ter sonhos e decepções.
É construir e destruir o necessário, se o belo se faz primordial.
É ter alegrias e tristezas.
É sorrir e chorar com respeito e dignidade.
É ter mente e corpo saudável, dirigidos para o bem e para as
realizações.
É respeitar a natureza.
É respeitar a vida, a natureza, seu próprio corpo.
É ter o compromisso de fazer um mundo digno.
É amar, é sofrer, é lutar.
É viver em toda plenitude, com toda a fé possível
de que amanhã, sempre, será um novo dia
de luz, sol e vida.
Carlos Alberto de Farias, Brasil
Um grande abraço a todos.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Renato Lima de Oliveira
Presidente Geral

Para terminar, quero ler um poema muito bonito
de um escritor brasileiro que resume bem o que significa ser jovem na atualidade:
Relatório 9

Formacão
A Formação, junto com a Espiritualidade e a Missão, conformou uma das três
grandes partes em que se dividiram as Jornadas. O objetivo destas II Jornadas
Internacionais de Jovens da SSVP quanto a Formação, é que a juventude compreendesse a necessidade de estar em constante reciclagem e preparação para ser
capazes de atuar frente às novas formas de pobreza e ante as diversas maneiras
de entender o mundo. A liderança, a busca de santidade, o trabalho em equipa, a
graça divina e a vida foram os temas a abordar no encontro. Por outro lado, a Formação se apresenta como imprescindível para entender e desenvolver o carisma
vicentino, o qual deve impregnar e guiar nossa obra e nossa vida.
Dos jovens participantes do encontro esperava-se que, ao regressar aos seus
países, continuaram a aprofundar nos conhecimentos adquiridos e contributo
com o desenvolvimento dos outros jovens que, pela sua vez, impulsionarão o
desenvolvimento dos outros e, desta forma, dar continuidade ao encontro em
todos os cantos do mundo, nas mais diversas situações. Os conhecimentos podem e devem ser adaptados em função da realidade de cada Conselho Nacional/
Superior.
Com este objetivo, jovens e membros mais experientes da SSVP levaram a cabo uma série
de palestras para partilhar, debater e refletir juntos e seguir crescendo em
conhecimento e espiritualidade.
Jovens que contribuíram com
o seu frescor, sua vontade
e novas ideias, imprescindíveis para que a Sociedade siga crescendo e
renovando-se. Não
tão jovens que ensinaram com os seus
conhecimentos,
experiência e reflexão.
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1ª Conferência: Isabel Garzo (adjunta ao director do Departamento de
Comunicação Internacional)
“O PAPEL DO JOVEM NA ORIGEM DA SSVP E O PAPEL DO JOVEM DE HOJE NA RENOVAÇÃO DA SSVP”
Objetivo: Construir uma ponte entre os jovens fundadores
e a juventude atual. O que motivou aqueles jovens e o que
motiva os jovens de hoje.
Esta palestra deu informações detalhadas de como se
forjou essa primeira Conferência em 1832, baseada, sobretudo, nos laços de amizade de seus jovens componentes e
no desejo de ir mais além das palavras e a oração para chegar
à ação, vá aos pobres!
Para “ir aos pobres” formou-se um grupo de jovens católicos, assessorados por um homem de maior idade, Emmanuel Bailly,
editor de “A Tribuna Católica”, que ofereceu a sede do jornal para as suas
reuniões. Foi definitiva a relação com a Irmã Rosalía Rendú, Filha da Caridade
com fama de incansável pela sua atividade com os necessitados, que os ensinou “a ver nosso Senhor nos pobres, e as marcas de sua coroa de espinhos
em suas testas”.
Ao contar a história de seus jovens fundadores: Félix Clavé, 22 anos,
Jules Devaux, 21 anos, François Lallier, 19 anos, Paul Lamache, 22 anos, Auguste Le Taillandier, 22 anos e em especial de Federico Ozanam, de 20 anos,
pretendeu-se conseguir que os jovens ouvintes de hoje se sentissem
identificados com eles. O principal objetivo era conseguir entusiasmá-los com
a história da SSVP e semear neles o desejo pela mudança social, a construção
de um mundo mais justo para todos, a compreensão de porque vemos Deus no
pobre e a importância da busca da santificação pessoal para ser capazes de dar
sentido a nossas vidas através da SSVP. Fazê-los entender que, “no princípio foi
a amizade”, e é essa mesma amizade que hoje chamamos “segunda rede de
caridade”, que devemos cuidar e foi o motivo primordial
do encontro.
A vida de Ozanam, a relação com seus companheiros, com sua esposa, Amelie
Soulacroix, e com sua filha
Maria, são exemplos de amor
e dedicação marital, fraternal
e vicentina. A forma como ela
enfrentou a doença e morte
de Federico é um exemplo de
fé, aceitação e entrega.
A palestra deu ênfase especial ao papel de Federico
Ozanam como precursor da
Relatório 11
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Doutrina Social da Igreja, mostra de seu caráter lutador e reivindicativo, e clara
referência de implicação nas causas sociais e denuncia das injustiças.
Copiamos a continuação o final da palestra, que quis instar aos jovens a tomar com
esperança o trabalho...
UMA SOCIEDADE FUNDADA POR E PARA OS JOVENS
“O mais útil de se defender com argumentos a religião católica é, não só demonstrar à
juventude estudantil que se pode ser católico e ter senso comum, mas também ao mesmo
tempo, se pode amar a religião, a liberdade, tirar os jovens estudantes da indiferença religiosa, e acostumá-los à grave discussão de questões sérias…”
Federico propôs a seus amigos viver em uma entrega generosa, não só oferecendo
umas moedas, ou vales de comida ao mais necessitado, mas fomentando o dar-se a si
mesmo por amor a Jesus Cristo. Esta é a característica original e permanente de nossa Sociedade São Vicente de Paulo. Os fundadores eram jovens como nós, não só de idade, mas
jovens de esperança, entusiasmo, ideias e projetos que, além de praticar a caridade como
defesa da dignidade do próximo, servia para evangelizar, para procurar em comunidade
sua própria santificação. Servia para que fossem melhores, para salvaguardar sua fé.
Ele perguntava: “O que vão fazer entre homens que só sabem aliviar a miséria, sem
secar as fontes de onde emana esta miséria?»
Deste espírito, deste empurrão da juventude, se entusiasmaram as pessoas mais velhas
que foram se alistando. Bailly, o primeiro presidente comenta em 1841: “Nossas Conferências, compostas em seus princípios por jovens, aumentou em todas as partes com grande
número de homens experientes na prática de toda classe de boas obras”.
Apesar das numerosas dificuldades neste mundo descrente em que nos cabe viver, igual
ao que viveram nossos jovens fundadores, as Conferências, como sabem, têm presença em
154 países nos cinco continentes. Pouco a pouco, com a ajuda de Deus e para sua maior
glória, vai se cumprindo o desejo de Federico Ozanam: “Queria abraçar o mundo em uma
rede de caridade”.
Nós somos os que recolhemos o testemunho daqueles jovens que há 185 anos
impulsionaram este grande movimento de apostolado e, portanto, somos nós os
jovens vicentinos, os que com nosso compromisso, temos que continuar com este
impulso!
As Conferências precisam do teu compromisso!
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2ª Conferência: Sebastián Gramajo (Vice-presidente adjunto do CGI)
“A BUSCA DA SANTIDADE E OS JOVENS NA SSVP”
Objetivo: a SSVP como escola e caminho de santidade, seguindo o
exemplo dos santos, beatos e servos de Deus vicentinos.
Sebastián Gramajo, 3º Vice-presidente Geral, falou aos jovens
do Papa Francisco e sua obra “Gaudete et Exultate”, que trata
sobre a chamada à santidade no mundo atual, e cuja grande
novidade é recordar que os católicos podem e devem aspirar a
ser santos, “todos somos chamados a ser santos, vivendo com
amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de
cada dia, ali onde cada um se encontra”.
Estas reflexões do Papa estão de acordo em sua totalidade com
nossa Regra, que também nos fala da viagem à santificação. Os Vicentinos são chamados para caminhar juntos para a santidade,
porque a verdadeira santidade é a aspiração, à união com Cristo em amor,
o que representa a essência da sua vocação e a fonte da sua inspiração.
O seu ideal é ajudar a aliviar o sofrimento só por amor, sem pensar em
qualquer recompensa ou vantagem para si próprio.
Por tudo isso, Sebastián Gramajo explicou aos jovens que o caminho vicentino
à santidade se realiza:
• Visitando e entregando-se pessoalmente aos pobres, cuja fé e valentia ensinam aos vicentinos como viver.
• Comparecendo à reunião da Conferência ou Conselho, onde a espiritualidade compartilhada e fraterna deve ser fonte de inspiração.
• Potencializando a vida de oração e de reflexão, individual e comunitária, que
compartilham com seus confrades.
• Transformando sua preocupação em ação e sua compaixão em amor prático
e efetivo.
A continuação, ele se aprofundou nas etapas formais do processo de canonização: servo de Deus, venerável, beato ou bem-aventurado e santo; e deu exemplos de membros das Conferências que hoje em dia estão nestes processos.
Poderíamos dizer que a SSVP é uma “escola de santidade” e que por isso se
incentiva a seguir avançando com os processos de canonização de pessoas que
integraram as Conferências.
O beato Federico Ozanam, principal fundador da SSVP, está em processo
de canonização e é um exemplo para os leigos cristãos de hoje. Por este motivo,
Sebastián Gramajo fez uma revisão dos principais acontecimentos de sua vida e
obra. Também foi ressaltado o papel da Irmã Rosalía Rendú, em atual processo
de beatificação.
Destacou-se a figura de Juanna Beretta Molla, jovem médica vicentina que,
diagnosticada com câncer de útero, entregou sua vida por amor a seus filhos. Foi
canonizada em 16 de maio de 2004 por João Paulo II. Hoje em dia é a padroeira
das mulheres gestantes.
Relatório 13
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Santiago Massarnau Fernández, fundador da SSVP na Espanha em 1849,
pianista y compositor. A causa de sua canonização se iniciou no arcebispado de
Madrid em 5 de junho de 1999 e hoje segue em Roma.
O Vice-presidente Geral terminou a sua intervenção destacando o papel dos
jovens na Sociedade de São Vicente de Paulo, seu papel dentro da Mesa do Conselho Geral, e a relevância e bom funcionamento que devem ter os “Comitês de
Jovens” na SSVP.
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3ª Conferência: padre Ralph Germanos (assessor da juventude do Líbano)
“SOMOS JOVENS VICENTINOS COM ESPIRITUALIDADE E GRAÇA DIVINA”
Objetivo: Abordar a importância da espiritualidade e o Carisma na vida do jovem vicentino que serve em esperança.
O padre Ralph Germanos começou sua exposição apresentando a juventude como “o futuro da Igreja”, ao afirmar que
“todas as sociedades e sobretudo as comunidades cristãs que não integram a energia dos jovens, correm risco
de extinção”. Assim, a comunidade formadora tem que se
preocupar em confiar a base da fé que receberam de seus antecessores às próximas gerações que a receberão, a reinterpretarão e a adaptarão às necessidades de seu tempo de uma forma
criadora; enquanto seguem fiéis ao espírito do carisma fundador. Daí
a necessidade de um diálogo fértil entre os veteranos e os jovens.
Afirmou que a comunidade que recebe o jovem deve assegurar-lhe o ambiente
e as ferramentas necessárias para que seja capaz de discernir a autenticidade de
sua chamada e de sua vocação.
“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para
que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça” (João 15,16). Uma vocação
cristã não existe sem ser primeiro uma chamada única e pessoal por parte
de Deus. De fato, cada pessoa busca cumprir uma missão precisa que dê
sentido à sua vida.
O padre Ralph explicou que ser vicentino é uma vocação, e não unicamente uma simples vontade de servir. A experiência da fé pessoal de São Vicente e Federico Ozanam transformou suas vidas. Ante o descobrimento do Deus
Amor, vitorioso pela cruz, fiel, misericordioso e pobre por amor aos pobres e a seu
serviço, Vicente e Federico se sentiram chamados a dar sua vida para anunciar,
por palavras e obras, este Deus que haviam descoberto. Seu percurso de fé foi a
pequena faísca que fez surgir uma grande missão que continua nos nossos dias.
“Cada vez que visitem o pobre –Jesus- girem a medalha e verão através das
luzes da fé Jesus Cristo – pobre”. O encontro com o pobre é também um
encontro com nossa a pobreza, é a descoberta do efêmero de todas as
riquezas sobre as que construímos nossa vida.
O jovem que quer pertencer à SSVP é chamado a fazer um percurso semelhante ao de nossos Fundadores para descobrir em sua pobreza a riqueza do amor
de Deus, a fim de poder assim vivê-lo em sua vida e em sua missão dentro da
Sociedade. Em troca, a Sociedade tem o dever de oferecer-lhe um quadro formador, que favoreça seu encontro com Jesus e com os pobres para ajudar-lhe a
descobrir o encanto do carisma vicentino.
Na palestra, se destacou de forma especial o vínculo que se há de criar entre
os vicentinos: “Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês
se amarem uns aos outros” (João 13:35). A comunidade dos Vicentinos não é
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unicamente um instrumento para a missão, é também o lugar onde transborda o amor na missão. A Conferência deve viver na verdade e no diálogo
guiada pelo Espírito Santo para criar uma comunidade de pessoas que se amam
e que tiram deste amor vivido juntos a força para ir até o pobre e levar-lhe a Boa
Nova, de palavra e de obra.
Por último, o Padre destacou a importância da tradição como depósito da fé
cristã. A tradição não é uma recusa à mudança que esteja atenta aos sinais do
tempo. A tradição sabe muito bem confiar-se ao Senhor que é o verdadeiro Dono
da vinha, e é capaz de estabelecer um diálogo com a juventude confiando em
que quem chama é o Senhor, fiel, capaz de conservar intactos os fundamentos
da fé. Igualmente, a juventude crente não é uma revolta insensata contra toda
forma de autoridade e instituição. A juventude deve ser formada e educada para
que saiba que não pode construir o porvir sem basear-se no que recebeu de seus
antepassados, que mantiveram acesa a chama da fé e da missão. A transmissão
da fé que contém a tradição deve implicar sempre num diálogo aberto e
fértil entre a sabedoria do passado, e o presente estimulado pela juventude, para poder construir um futuro equilibrado, que não seja nem recusa
do que nos precede, nem repúdio a qualquer mudança ou transformação.

16 Relatório

Salamanca 2018

II Encontro Internacional da Juventude da SSVP

Formacão

4ª Conferência: Eduardo Marques (Coordenador do Plano Estratégico do CGI)
“O JOVEM COMO LÍDER VICENTINO”
Objetivo: Trabalhar a função de liderança nos jovens vicentinos
da SSVP: como se organizar, montar equipe e projetos.
Para começar sua palestra, Eduardo Marques apresentou
o plano estratégico 2016-2022 e desenvolveu as seguintes
questões: porque é necessário estabelecer um plano estratégico, o que é isso e quais são os princípios estratégicos.
O primeiro princípio passa pela compreensão de quem
somos. Para isto, será fundamental deixar clara a relação entre nós, o pobre e Deus, e saber que o serviço ao pobre, impulsionado pela defesa da justiça e, sobretudo, a busca da santidade, é o eixo fundamental da nossa ação social dentro da SSVP.
Ele propôs a leitura do livro “Federico Ozanam e a RerumNovarum”, escrito de forma conjunta por ele e por Juan Manuel B. Gómez, presidente
da Comissão Histórica, como fonte clara para entender o pensamento social de
Federico Ozanam e sua importância como precursor da Doutrina Social da Igreja.
O segundo princípio consiste em compreender quais são os desafios.
Aqui se falou de desastres naturais, migração, demandas sociais, pobreza e desigualdade, conflitos nacionais e regionais, segmentação e globalização, crise humanitária e fome como consequências das mudanças climáticas, envelhecimento
da população e a escravidão moderna do desemprego.
Eduardo Marques destacou que estamos em uma sociedade cada vez mais
globalizada e na qual a presença e atividade da internet aumentam de forma vertiginosa. Isto levou a uma série de mudanças na comunicação, ensino, medicina,
construção, empresas e meios de transporte. Tudo isto desemboca no que chamamos “Culture of the short term” ou “cultura a curto prazo”. Aonde nos leva
esta nova revolução? O que deveríamos fazer a respeito dela? Eduardo Marques
fez os jovens refletirem sobre todas estas questões.
O terceiro princípio, da transcendência da missão, visão e valores. Desta
forma, conclui-se o seguinte:
Nossa missão: uma rede de amigos que buscam a santidade através do serviço
pessoal aos pobres e a defesa da justiça social.
Nossa visão: sermos reconhecidos como uma organização mundial que promove o desenvolvimento humano integral dos mais necessitados.
Nossos valores: serviço, espiritualidade, humildade, caridade e empatia.
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Para finalizar a palestra, foram expostos os objetivos estratégicos:
Formação: continuada para todos os membros.
Juventude: propósito de que 30% dos membros sejam menores de 35 anos.
Irmanamentos: construir uma rede global de ajuda material e espiritual.
Expansão: presença em todos os países.
Família vicentina: colaboração profunda e permanente.
Solidariedade: alianças locais e internacionais.
Ajuda global: tornar mais efetiva a ajuda e os processos de desenvolvimento.
Comunicações: adaptar-nos ao uso de novas tecnologias a nível mundial.
Estrutura CGI: busca contínua de rendimento e eficácia.
Conselhos nacionais: apoio constante para melhorar a eficácia.
“A caridade há de ser inventiva até o infinito”, São Vicente de Paulo.
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5ª Conferência: William Alves (Vice-presidente Internacional para a juventude do CGI)
“O JOVEM VICENTINO COMO PROTAGONISTA DO PRESENTE E
DO FUTURO NA SSVP”
Objetivo: Abordar a importância do protagonismo dos jovens na SSVP. Como deve funcionar a Comissão Nacional de
Jovens e as atividades que devem desempenhar as comissões
nacionais e internacionais.
William Alves começou sua exposição enfatizando a ideia
de que “ser protagonista é estar disponível para servir,
contribuir com o crescimento e a qualidade das ações e
atividades realizadas na SSVP”.
A SSVP foi fundada por jovens, mas qual papel quer ter hoje
o jovem na Sociedade? Segundo o Vice-presidente Internacional para
a juventude, o de ser chamado por Deus a ser o sal e luz no mundo, e assim
fazer a diferença.
Quais sonhos tem o jovem de hoje? Para responder a esta pergunta recordou aqueles jovens que fundaram a Sociedade e que sonharam juntos apesar
todos acreditarem que seu sonho era impossível de alcançar.
A continuação, foi apresentado o Comitê Internacional de Juventude e os
requerimentos que deveria cumprir:
• Todos os Conselhos Nacionais devem formar um Comitê Nacional da Juventude.
• O Comitê será composto por jovens entre 18 e 35 anos de idade.
• Cada Comitê deverá nomear um jovem “Presidente do Comitê”, que será
membro da Junta Diretora do Conselho com direito a voto nas decisões e
participará de todas as reuniões e assembleias nacionais.
• O Comitê Nacional será composto por no mínimo 3 jovens e no máximo 7
(recordando os 7 jovens fundadores da SSVP).
Foram expostos os compromissos do Comitê Internacional da Juventude:
• Fomentar a participação e
um maior envolvimento dos
jovens na SSVP.
• Fortalecer a liderança juvenil
através de um Programa de
Capacitação.
• Reforçar a espiritualidade e a
busca da santidade na vida
dos jovens vicentinos.
• Integrar os jovens através do
vínculo de amizade e a rede
de caridade.
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Por último, todos os jovens receberam uma relíquia de Ozanam e uma bandeira SSVP do Comitê Internacional de Jovens. Além disso, foram apresentadas
as diferentes redes sociais que a juventude pode acessar:
Facebook: https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI/
Instagram: @ssvpyouth_international
E-mail: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
“Como amigos, somos jovens e crianças vicentinas, ajudando a construir a
grande Rede de Caridade!”
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VIDEOCONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE JOVENS
Através desta grande videoconferência buscou-se
dar voz a toda a juventude vicentina que por diferentes motivos não pôde assistir às jornadas. Dezenas de
jovens dos 5 continentes se conectaram ao vivo e pu-

deram debater sobre diferentes temas de atualidade
propostos e assistir à apresentação de projetos e atividades por parte de alguns dos países convidados (Brasil, Líbano, Austrália, Filipinas, Quênia oi Inglaterra).
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OFICINAS EM GRUPO
“A realidade da juventude na SSVP, na Igreja e na sociedade”
Os jovens se distribuíram por países e fizeram dois grupos de cada idioma.
Os participantes debateram sobre as diferentes realidades da juventude e sobre
como atrair os jovens à SSVP. Foi uma grande oportunidade para trocar experiências e testemunhos.
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NOMEAÇÃO DE “HÓSPEDE DISTINTO” A RENATO LIMA DE OLIVEIRA
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Na segunda-feira, 18 de junho, ocorreu a nomeação dos 12 coordenadores territoriais da juventude.
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Delegados de juventude
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“A espiritualidade vicentina é o que
nos diferencia na missão de infundir
esperança. Ajudar o próximo é uma
atividade que qualquer ONG pode realizar, contudo, a SSVP não é uma ONG,
é uma associação de leigos cristãos,
motivados pela graça divina de São Vicente de Paulo, que tem como missão
principal constituir uma rede de amigos que buscam a santificação ajudando o necessitado e defendendo a justiça social” (Dos “Objetivos das II Jornadas
Internacionais de Jovens da SSVP” refletido
em “O livro do participante”)
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Ó Deus misericordioso, que inspirou Federico
Ozanam e seus companheiros a formar uma Conferência
da Juventude, cujo objetivo, no carisma de São Vicente
de Paulo, era ver e servir a Cristo na pessoa dos pobres.
Somos gratos por nos chamar para seguir seus passos. Renove o seu Espírito dentro de nós e de todos os
jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Queremos aprofundar a espiritualidade que animava
Ozanam e os seus companheiros. Ajude-nos a ser líderes
entre os jovens de hoje, para saber como incentivar a
participação dos jovens na SSVP, com um duplo objetivo,
o de melhoria pessoal e a melhoria dos mais marginalizados na sociedade. Dá-nos criatividade para que o nosso
amor possa ser “inventivo até o infinito”.
Ensina-nos a encontrar maneiras sistêmicas de aliviar
a pobreza, enquanto, como vicentinos, nos sentimos esperançosos quando visitamos os Pobres pessoalmente
nas suas casas, caminhamos com eles e os chamamos
pelo nome deles.
Abençoe este Segundo Encontro Internacional da Juventude Vicentina da SSVP, para que seja uma grande
oportunidade para os jovens vicentinos e onde os encontros para rezar, discutir e tomar decisões, estejam sempre
de acordo com a Vossa vontade.
Derramar o vosso Espírito de sabedoria sobre os jovens, para que possamos sempre buscar a verdade, bem
como praticar a caridade e a defesa da justiça social, assim nosso trabalho entre os jovens e com os pobres dará
“frutos que durarão”.
Nós reconhecemos você, Senhor, como o doador de
todos os bens. Com gratidão e alegria pela nossa vocação vicentina, renovamos nossa promessa como membros da SSVP, com o compromisso de convidar outros
jovens, em países do mundo todo, a servir juntos na
esperança.
Dá-nos, ó Senhor, força e coragem para viver
esta missão.
Possa a Virgem Imaculada, nossa protetora, interceder, de maneira misericordiosa,
por nós jovens da SSVP.
Tudo isso Pedimos a você, Deus misericordioso, em nome de Jesus Cristo por
intercessão do Beato Frederico Ozanam
e do Beato Pier Giorgio Frassati. Amém!
Padre Robert Maloney, CM
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ORAÇÕES DA MANHÃ E DA NOITE
Durante todos os dias do Encontro, os jovens tiveram
vários momentos dedicados exclusivamente à oração.
Eles mesmos coordenavam e dirigiam os grupos e eram
protagonistas destes espaços de recolhimento e aproximação com Deus.
Tanto ao começar o dia, como pela noite, a juventude se reunia para orar.
Passaremos aqui o tema central de suas plegárias e
reflexiones de forma resumida em uma pequena frase:
Oração da noite: Maria, modelo de Juventude Maria —“mãe de Jesus e nossa mãe — nos inspira a nos
colocar em estado de missão, a caminho da visita, em
busca do encontro com o próximo”.
Oração da manhã: São Vicente de Paulo, a Graça
Divina e o Jovem Vicentino – “A espiritualidade dos
membros da Sociedade de São Vicente de Paulo se baseia no mistério da encarnação de Cristo, o Evangelizador e Servidor dos Pobres”.
Oração da noite: Beato Pier Giorgio Frassati, padroeiro dos jovens vicentinos da SSVP – “Chamado
«o homem das Oito Bem-aventuranças» por São João
Paulo II durante sua cerimônia de beatificação. Ele proclama — com seu exemplo — que vale a pena sacrificar
tudo para servir ao Senhor”.
Oração da manhã: SSVP, a Rede da Caridade «Devemos fazer o que mais agrada a Deus. Portanto,
devemos fazer o que Nosso Senhor Jesus Cristo fazia
quando predicava o Evangelho. Dirigir-nos aos pobres!».
Oração da noite: Jovens Vicentinos, Promotores
da Cultura e da Paz – “unicamente quem consegue ir ao encontro dos demais é capaz de
dar frutos, criar vínculos de comunhão,
irradiar alegria e construir a paz”.
Oração da manhã: Enviados à Missão o décimo terceiro apóstolo –
“Quero confirmar uma
vez mais que a tarefa de
evangelizar a todos os
homens constitui minha missão essencial e
da Igreja, servindo ao
próximo a partir da
Sociedade de São Vicente de Paulo”.

Espiritualidade
MISSA NA CATEDRAL NOVA DE SALAMANCA E MISSA
NA BASÍLICA DE LA VIRGEN MILAGROSA DE MADRID
Durante os dias de Encontro desfrutamos de duas eucaristias, uma na Catedral Nova de Salamanca no domingo,
17 de junho, celebrada pelo Vigário Geral da Diocese D.
Florentino Gutiérrez, na qual foi lida a Bênção Apostólica do Papa Francisco a todos os que participaram deste Encontro Internacional da Juventude. Agradecemos a
presença das distintas Irmãs Visitadoras Filhas da Caridade
das Províncias canônicas da Espanha, a presidente da Associação da Medalha Milagrosa da Espanha (AMM) Guadalupe de Luis, a presidente da Associação Internacional de
Caridades na Espanha (AIC- Espanha) Concepción Santiago
e o presidente dos Missionários Seculares Vicentinos da Espanha (MISEVI), Israel Peralta.
De volta a Madrid, a outra Eucaristia ocorreu na Basílica
da Milagrosa onde nos despedimos dos jovens que já se
preparavam para ir aos seus lares com o coração cheio de
experiências e espiritualidade partilhada. Esta missa, muito
emocionante, foi celebrada pelo pároco Pe. Juan José González C.M., junto com o Pe. Manuel Freire C.M., sempre
muito carinhosos e atentos para com a SSVP.
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não só foi uma grande oportunidade para que os vicentinos participantes tivessem uma extraordinária experiência
no âmbito da formação e do conhecimento institucional,
Também foi uma vivência de amizade e de Fraternidade, uma ocasião para estabelecer essa “segunda rede
de caridade” entre os membros mais jovens da instituição.
As Fundações da SSVP são construídas pelo caminho da fraternidade e, por este motivo, o encontro deixou
momentos para o conhecimento pessoal, incluíndo tempo
livre e atividades culturais nas quais os jovens puderam desenvolver e partilhar os seus gostos e afinidades.

No sábado, 16 de Junho, o grupo organizador da
SSVP Espanha propôs uma festa típica espanhola com
baile flamenco. Neste tipo de atividade se pode apreciar
a adaptabilidade dos jovens a outras culturas, a capacidade de desfrutar e a abertura ao desconhecido, a possibilidade de comunicar-se saltando as barreiras idiomáticas…
O sentimento de amizade e a música envolveram este momento tão especial em que todos dançaram e se divertiram ao ritmo de um só coração.
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Fraternidade

No domingo 17 de junho, os jovens participantes visitaram Salamanca, cidade Patrimônio da Humanidade, repleta de beleza e história, e que abriga a universidade em atividade
mais antiga da Espanha, a Universidade de Salamanca, fundada em 1218 por Alfonso
IX de Leão. Os vicentinos puderam apreciar o ambiente da cidade, uma localidade
com um marcante sabor universitário, o mesmo que viveu a primeira Conferência
nas suas origens, ao abrigo dos muros da Universidade de Sorbonne, em Paris.
Na segunda 18, ao anoitecer e como toque final desse dia, foi organizado um concerto de música pop rock, com a participação
do grupo musical “Allende”. Foi outro momento especial em que a
juventude vicentina desfrutou de boa música e de sua amizade, que
foi crescendo à medida que passavam os dias do encontro. Uma vez
terminado o concerto, todos os jovens deram as mãos e rezaram,
em círculo, uma oração a luz de velas.

A terça 19 foi especialmente intensa. Os participantes visitaram
Ávila por motivo do “Ano Jubilar Teresiano”. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja Católica foi um espelho em que muitos jovens
vicentinos puderam se olhar, aprendendo da sua mística e da sua
fortaleza na fé, da sua capacidade renovadora e da sua inesgotável iniciativa. Após a visita à Ávila, os jovens seguiram
caminho a Madrid, onde os esperava uma visita guiada pela
localidade que viu nascer as Conferências espanholas em
1849, podendo percorrer a área mais central da cidade.
Em 20 de junho, como despedida, o programa do Encontro contemplava um tempo livre na jornada da tarde
e dava aos jovens a possibilidade de “perder-se” por Madrid e desse modo, visitar os lugares mais emblemáticos
da cidade e passear pelas ruas da capital da Espanha.

Jovens em acão
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II Encontro Internacional da Juventude da SSVP

Jovens em acão

DIA DO REFUGIADO

Na quarta-feira, 20 de Junho, por motivo do
DIA DO REFUGIADO, foi organizado na sede nacional da SSVPE em Madrid um ato ao qual estiveram
presentes os mais prestigiosos meios de comunicação
espanhóis de imprensa, rádio e televisão.
Os jovens foram os principais protagonistas do
evento, já que deram testemunha da situação que se
vive em seus países de origem, e responderam com
determinação, conhecimento e amabilidade a todas
as perguntas feitas pelos jornalistas. Contamos com
participantes vindos da Zâmbia, Nigéria, Zimbábue, Venezuela e República Centro-Africana,
entre outros.
Esteve presente também ao ato nosso Presidente
Geral Internacional, Renato Lima, que fez algumas

declarações sobre a situação dos refugiados e o trabalho da SSVP nos diferentes países, “As pessoas
não são moedas de troca de interesses políticos”. O Presidente expressou com firmeza a sua indignação e repúdio “as causas que provocam tanto
sofrimento aos refugiados”.
Nesse mesmo dia, como amostra da sensibilidade dos jovens dentro do carisma da Sociedade e sua
vontade de ajudar aos mais necessitados, com participação do Conselho Nacional da Espanha e em colaboração com os responsáveis pela organização do
evento, os jovens tiveram a oportunidade de participar de uma da suas principais obras sociais, o Centro
de Acolhida e Integração Social Santiago Masarnau,
que cada ano serve mais de 78.000 refeições no seu
refeitório social.
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Imrensa e comunicacão
O Conselho Superior da Espanha, anfitrião deste evento e consciente da relevância
do mesmo, viu clara a necessidade de tornar
visível para a sociedade civil esta festa do carisma vicentino e a importância de transmitir a
ideia de que a juventude é, em si mesma, um valor que se deve pôr no centro. “O Jovem vicentino como protagonista do presente e do futuro da
SSVP” foi o lema escolhido para estas Jornadas.
Por este motivo, foi realizado um intenso trabalho de comunicação e relação com os meios
de comunicação que teve como resultado uma
boa presença e repercussão midiática.
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Encerramento
Desejo iniciar a minha breve intervenção agradecendo.
Eu gostaria agradecer pessoalmente a todos agora que
tenho a honra de encerrar este Encontro, um dos mais importantes vividos pela nossa cara Sociedade de São Vicente
de Paulo. Mas isto não acaba nem aqui nem em Madrid
dentro de uns dias, nem tampouco quando voltarem a
casa. Este encontro certamente ficará e sobreviverá nos
seus corações, por muito tempo.
Obrigado por seu comportamento, por sua participação, por terem se envolvido com tanto compromisso.
Agradeço tanto aos que estão aqui, quanto aos que participaram por videoconferência. Sua presença nos enche
de confiança e esperança, porque em suas mãos está, em
grande medida, a responsabilidade pelo presente e pelo
futuro da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Minha gratidão a todos os que fizeram parte deste encontro, aos confrades de Salamanca, aos voluntários e a todas as pessoas que estão desempenhando cargos técnicos
na SSVP, em especial às equipas do Brasil e da Espanha, ao
staff do Conselho Geral de Paris, que desde que o nosso
presidente geral indicou a Espanha como anfitriã deste encontro, se coordenaram magnificamente, e com seu tra-
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balho, o tornaram possível. Obrigado aos Padres Vicentinos
por terem nos oferecido estas magníficas instalações e a
todo o pessoal desta casa pela sua grande acolhida.
Obrigado a nosso presidente geral, confrade Renato
Lima, que em breve cumprirá dois anos de serviço, por ter
promovido este encontro que é uma das primeiras grandes
iniciativas de seu mandato presidencial, e por ter escolhido
a Espanha para sua celebração. Aqui vocês puderam falar
livremente com ele, conhecê-lo de perto e comprovar que
os escuta e os leva muito em conta.
Foram dias intensos em que rezamos, escutamos e
aprendemos, tivemos diversão, cultura e entretenimento e
onde foram seladas muitas amizades. Esta, tão apreciada
por Ozanam, é um dos valores fundamentais da Sociedade
de São Vicente de Paulo, pois as Conferências nascem da
amizade.
Por isso os convido a fomentar a fraternidade entre vocês para conseguir um crescimento saudável das Conferências, a seguir tecendo a segunda rede de caridade, a que
se estabelece entre nós, a que conforma a mais fiel comunidade vicentina, a que tanto quer impulsionar com suas
iniciativas nosso presidente geral. Hoje como nos tempos
de Federico, deve-se ser muito valente para
ser jovem e defender os valores do Evangelho, mas faz 185 anos que a fortaleza como
virtude, como superação do medo, é um de
nossos sinais de identidade porque sabemos
que, ainda que por nossa conta não somos
nada, com Deus podemos tudo.
Para finalizar, quero despedir-me com as
mesmas palavras de Federico a uma assembleia de sócios quando tinha 24 anos: “Oremos pela prosperidade da fé católica, pelo
crescimento da caridade entre os seres humanos, para atrair sobre as obras das quais
participamos as bênçãos do céu”.
Espero que se divirtam com o show que,
como toque final, a organização oferece
para vocês logo depois deste ato.
Que a Virgem Imaculada, padroeira de
nossa Sociedade de São Vicente de Paulo, os
acompanhe sempre!
Boa estada em Madrid e boa viagem de
volta a seus lares.
Juan Manuel Buergo
XII Presidente Nacional SSVPE
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Meus caros jovens, caro Presidente do Conselho Superior
da Espanha, caros dirigentes do Conselho de Área de Salamanca, meus sinceros amigos membros do Conselho Geral
Internacional, caros confrades e consocias.
Boa tarde, é com muita alegria que dirijo a vocês este
discurso de encerramento do II Encontro Internacional da
Juventude da SSVP, também chamado “Salamanca + 10”.
Estou muito contente com os resultados do evento e creio
que superamos todas as metas traçadas originalmente,
quando este encontro foi concebido. As conferências, as
dinâmicas de grupo, as reflexões e os debates foram intensos e muito produtivos. Todos aqui presentes testemunharam, com grandeza, sua fé e sua vocação a serviço
da caridade para o pojetimo, sobretudo, para os mais
pobres. Espero que todos tenham apreciado muito este II
Encontro Internacional.
Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente ao
Conselho Superior da Espanha, na pessoa do Presidente
Nacional, nosso confrade Juan Manuel Buergo que atuou
em perfeita sintonia com o Conselho Geral na organização
deste grande evento vicentino. Salamanca é a terra da juventude e a melhor localidade para realizar um evento de
jovens vicentinos de todo o mundo. Não poderia ter sido
em outro lugar senão aqui, em Salamanca. Obrigado, também, ao Conselho de Área de Salamanca pela excelente
recepção que tivemos.
Em segundo lugar, quero registrar meus profundos
agradecimentos ao staff do Conselho Geral Internacional em Paris, que solucionou todos os problemas e assegurou que nosso evento fosse realizado com pleno êxito.
Foram superados muitos desafios, como os assuntos dos
recursos econômicos, materiais, humanos, de comunicações e, especialmente, a burocracia dos vistos e outras
exigências. Muito obrigado ao staff! Lutamos juntos, sem
cessar, para que todos os Conselhos Superiores estivessem
presentes e lamentamos a ausência daqueles que não conseguiram estar conosco, compartilhando estes momentos
de crescimento espiritual.
Também quero agradecer à equipa da Vice-Presidência internacional para Juventude, Crianças e
Adolescentes, na pessoa do sempre ativo confrade
William Alves, que soube preparar muito bem o conteúdo do programa do nosso encontro com riqueza de detalhes. Tudo foi feito com muito carinho, muita dedicação
e por isso alcançamos os objetivos pretendidos. Quando
decidimos realizar este evento, não tive dúvidas em dele-
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gar ao confrade William a responsabilidade de organizá-lo
e não me arrependo. A William, à equipe organizadora
e aos 12 novos delegados territoriais da juventude, meu
“muito obrigado”.
Também tenho que agradecer aos países que patrocinaram a chegada de muitos jovens para este encontro. Sem se aporte generoso, este evento não teria acontecido. Peço um forte aplauso para eles.
Nestes dias, tivemos a felicidade de irmanar a jovens
de mais de 100 países diferentes, vivendo o mais essencial dentro da SSVP: a amizade entre nós. Já dizia Ozanam:
“Não poderia jamais viver sem meus amigos”. Línguas diferentes, diversas culturas, realidades distintas, várias idades,
mas, acima de tudo, os jovens vicentinos são os mesmos,
com os mesmos sonhos, as mesmas angústias, os mesmos
desafios, as mesmas inquietudes e as mesmas esperanças,
com um só desejo de paz, amor, concórdia e união.
Por exemplo: a defesa dos valores da família e a vivência
dos sacramentos; a luta contra a violência, a intolerância
e as guerras; o compromisso com o Evangelho e com os
valores cristãos; o combate à miséria e à exclusão social; a
difusão da cultura da paz; a defesa de políticas públicas favoráveis para as mulheres, os órfãos, os anciãos, as crianças
abandonadas e os doentes; a participação na construção
de um mundo melhor por meio da caridade; o apoio às necessidades dos jovens em todos os países. Estes são alguns
exemplos de como a atuação vicentina cheia de amor pode
incidir em favor da vida e dos que sofrem.
Estes anseios são comuns a todos os jovens vicentinos,
que sofrem igualmente os ataques do mundo, estão em
risco de serem influenciados pelas redes sociais, pelos falsos profetas, pelas falsas ideologias, pelos falsos ativismos
sociais, pelos políticos corruptos, pelos governantes insensíveis ao clamor dos mais necessitados, pelas amizades interesseiras, pelos dilemas do mercado de trabalho e pela
cultura do descarte (como dizia o Papa Francisco). Não é
fácil ser jovem cristão e vicentino no mundo atual! Não é
fácil realmente! Por isso, sempre precisamos pedir a Nosso
Senhor Jesus Cristo que nos mostre o caminho a seguir,
baseando-se na Palavra de Deus e focando-se no próximo.
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O jovem tem muitas decisões importantes para tomar
durante um período da vida em que ainda não dispõe de
toda a experiência necessária. Os assuntos, que envolvem
os jovens de hoje (espirituais, morais, econômicos, religiosos, etc.) causam impactos na forma de sua relação com
a Igreja e, obviamente, com a Sociedade de São Vicente
de Paulo. Em alguns países, os jovens estão ingressando
tardiamente nas Conferências Vicentinas e temos que
compreender esse fenômeno, aceitá-lo e adotar estratégias inteligentes frente a essa realidade, a fim de atraí-los a
nossas Conferências.
Queridos vicentinos, queridas vicentinas, com o fim de
atrair o jovem à SSVP, há várias estratégias que podemos
empreender. Mas, a melhor delas, é falar sobre Ozanam
aos jovens nos colégios, nas universidades, nos grupos de
jovens das paróquias. Ozanam foi o grande modelo da
juventude, pois ele “fez tudo ao mesmo tempo”,
dando prioridade à caridade. Ele viveu a vida
plenamente, fazendo tudo simultaneamente: estudos universitários, amizades sinceras, noivado e casamento,
mercado de trabalho, família, vida
na Igreja, presença na SSVP, ação
social.
Ele é um exemplo para
nós, jovens do século XXI e,
primeiro de tudo, um exemplo para a humanidade, pois
Ozanam foi aquele católico
fiel, bom filho, pai amoroso, bom esposo, excelente
profissional e protagonista
social do bem comum (ao
ser considerado o principal
precursor da Doutrina Social
da Igreja Católica). Em outras
palavras, ele é tudo o que nós
queremos ser. É nosso modelo
de vida, modelo de ser humano e
modelo de santidade.
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Falar de Ozanam para a juventude é fundamental. Essencial. De nada serve que sejamos vicentinos
e que vivamos essa maravilha espiritual se Não sabemos mostrar isto ao mundo. Federico Ozanam é nossa referência e modelo para viver a santidade! Temos
que compartilhar esta bênção com outros jovens católicos
para que estes possam desfrutar também dos benefícios
espirituais de ser vicentino. Este, penso, deve ser o papel
principal a ser exercido pelo jovem em cada comunidade:
difundir a figura do beato Antonio Federico Ozanam em
todas as partes. Este é o protagonismo do jovem vicentino:
ser devoto e ser espelho de Ozanam, praticando a caridade
para a construção de um mundo melhor. Como sempre
digo: ser vicentino é fazer as pessoas felizes.
Meus amados jovens, antes de terminar minhas breves
palavras, quero fazer um anúncio. Anuncio que D.m.,
realizaremos, em
junho de 2023, o
III Encontro Internacional da
Juventude da
SSVP novamente aqui,
em Salamanca, Espanha.
Não importa
quem
seja
o Presidente
Geral nesse
momento, assim
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como o Presidente do Conselho Superior da Espanha. Penso que este tipo de compromisso vai muito além das pessoas, sendo antes de tudo um compromisso institucional.
Por conseguinte, tenho a certeza de que, quaisquer que
sejam os dirigentes vicentinos no futuro, este evento será
realizado. Isto eu posso garantir.
Assim, em junho de 2023, daqui a cinco anos, estaremos novamente reunidos aqui para o III Encontro de Salamanca. Consequentemente, a cada cinco anos vamos consolidando uma tradição que jamais pode ser interrompida.
O jovem merece e a SSVP necessita desse “sopro”
que nos renova, nos inspira e nos lança a “águas mais
profundas”.

Agradecemos a Deus, que nos permitiu realizar nosso
sonho. Que Maria Santíssima nos proteja e que São Vicente
de Paulo, nosso inspirador, nos dê a serenidade para a prática da caridade, com o exemplo de nossos sete fundadores.
Antes de concluir, quero ler uma mensagem que o
Papa João Paulo II, nosso São João Paulo II, deixou
aos jovens, por meio de sua “Carta aos Jovens”:
• Precisamos de Santos sem véu nem sotaina.
• Precisamos de Santos de calças jeans e tênis.
• Precisamos de Santos que vão ao cinema, escutam música e passeiam com os amigos.
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• Precisamos de Santos que coloquem Deus em primeiro
lugar, ainda quando são criticados na universidade.
• Precisamos de Santos que tenham tempo, todos os dias,
para rezar e que saibam namorar na pureza e na castidade,
ou que consagrem sua castidade.
• Precisamos de Santos modernos, Santos do século XXI,
com uma espiritualidade inserida em nosso tempo.
• Precisamos de Santos comprometidos com os pobres e
com as necessárias mudanças sociais.
• Precisamos de Santos que vivam no mundo, se santifiquem
no mundo, que não tenham medo de viver no mundo.
• Precisamos de Santos que bebam
Coca-Cola e comam hot-dog, que
sejam internautas, que escutem
músicas.
• Precisamos de Santos que amem
a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar refrigerante ou comer pizza no fim de semana com
os amigos.
• Precisamos de Santos que gostem
de cinema, teatro, bailes, esportes.
• Precisamos de Santos sociáveis,
abertos, normais, amigos, alegres,
companheiros.
• Precisamos de Santos que estejam no mundo e que saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não sejam mundanos.
Boa jornada em Madrid, onde
nosso II Encontro Internacional continua nos próximos dias.
Bom regresso a seus países. E não se esqueçam de partilhar,
com os jovens de seus países, as bênçãos de ter participado
deste encontro. Quando voltarem, gritem e exclamem, em
tom de voz muito forte, que o II Encontro Internacional da
Juventude da SSVP foi um grande sucesso e que o jovem
deve assumir seu protagonismo! Ozanam e os demais fundadores esperam isso de vocês, de nós!
Muito obrigado!
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral
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“JUVENTUD EN ESPERANZA”

“JEUNESSE EN ESPOIR”

Testimonio y vida de Tu palabra,
damos juntos hoy por un mundo mejor.
Se llenan mis ojos de alegría,
porque ya no tengo miedo a enmudecer.

Aujourd’hui, nous portons témoignage et vie
de Ta parole, pour un monde meilleur.
Mes yeux se remplissent de larmes,
Car je n’ai plus peur de rester muet.

Te siento, oh Señor,
también puedo oír tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
veo Tu rostro y Tu amor en su amor,
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

Je te sens, ô Seigneur,
je peux aussi entendre ta voix dans sa voix,
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fe que es más fuerte unida,
en nuestra vocación.

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.

Encuentro sentido a su palabra,
tejiendo una red, de caridad.
Quiero libertad en mis decisiones,
que se puede ser católico y real.

Je trouve un sens à ta parole,
en tissant un réseau de charité.
Je veux être libre dans mes décisions,
car on peut être catholique et réel.

Te siento, oh Señor,
también puedo oír Tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
Veo Tu rostro y Tu amor en su amor.
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

Je te sens, ô Seigneur,
je peux aussi entendre Ta voix dans sa voix,
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
Je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fe que es más fuerte unida,
en nuestra vocación.
(se repite 3 veces, la segunda sólo con
palmas)

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.
(á répéter 3 fois, la deuxième seulement
en battant des mains)
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“YOUTH IN HOPE”

“JUVENTUDE EM ESPERANÇA”

Today, we bear witness together to
Your word, for a better world,
My eyes are full of joy,
Because I am not afraid of falling silent.

Testemunho e vida da Tua palavra,
damos juntos hoje por um mundo melhor.
Enchem-se meus olhos de alegria,
porque já não tenho medo de emudecer.

I feel you, O Lord,
I can also hear your voice in his voice,
so strong that it pushes me to follow you.
In the poor, O Lord,
I see Your face, and Your love in his love,
And now I want to share this emotion.

Te sinto, oh Senhor,
também posso ouvir a tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo o Teu rosto e Teu amor no seu amor,
E agora esta emoção eu quero partilhar.

CHORUS
Come on, lift your eyes up to heaven,
and you will see what I see,
together we will be able to fly.
Come on, join your hand to mine,
Faith, which is stronger when united,
is our vocation.

REFRÃO
Vamos, ergue os teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta a tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
na nossa vocação.

I find sense in his word,
weaving a network of charity.
I want freedom in my decisions,
because one can be both Catholic and real.

Encontro sentido na sua palavra,
tecendo uma rede, de caridade.
Quero liberdade nas minhas decisões,
que se pode ser católico e real.

I feel you, O Lord,
I can also hear Your voice in his voice,
so strong that it pushes me to follow you.
In the poor, O Lord,
I see Your face, and Your love in his love,
And now I want to share this emotion.

Te sinto, oh Senhor,
também posso ouvir a tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo o Teu rosto e Teu amor no seu amor,
E agora esta emoção eu quero partilhar.

CHORUS
Come on, lift your eyes up to heaven,
and you will see what I see,
together we will be able to fly.
Come on, join your hand to mine,
Faith, which is stronger when united,
is our vocation.
(repeat 3 times, the second only
clapping your hands)

REFRÃO
Vamos, ergue os teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta a tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
na nossa vocação.
(repete-se 3 vezes, a segunda só
com palmas)
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Vídeo oficial do Encontro Juvenil da SSVP:
https://youtu.be/CbITB772tfo
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