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A Sociedade de São Vicente de Paulo no mundo se coordena e vive em união de missão e 

objetivos através do Conselho Geral Internacional (CGI), a instância mais alta da Sociedade a 

nível internacional. Desde sua fundação, em 1839 (há 180 anos), o Conselho Geral está 

localizado em Paris (França). 

O Conselho Geral é “o vínculo entre os países membros da Confederação Internacional da 

Sociedade de São Vicente de Paulo.” Sua missão consiste em respaldar o trabalho das 

Conferências de todo o mundo, favorecendo a transmissão de conhecimentos, a formação dos 

dirigentes, promovendo a disseminação que permita estabelecer vínculos de solidariedade e 

apoio financeiro dos países ricos aos países pobres.  

Com a Comissão Internacional para a Ajuda e Desenvolvimento, aporta-se uma ajuda de 

urgência em situações de crises humanitárias e financia projetos de reabilitação (depois de um 

desastre natural, por exemplo), assim como as ações de desenvolvimento. Seu papel consiste 

também em controlar a utilização dos fundos alocados para o financiamento desses projetos 

por todo o mundo. 



Então, graças à solidariedade das Conferências e Conselhos Nacionais em todo o mundo, o 

Conselho Geral Internacional pode manter sua estrutura e sua sede, além de desenvolver 

projetos, apoiar as Conferências mais necessitadas e auxiliar os Conselhos Vicentinos dos 

países que sofrem de desastres naturais (terremotos, furacões, tsunamis, etc.), colaborando na 

reconstrução das casas e a doação de medicamentos e comida. 

Muitos são os trabalhos assistenciais levados a cabo pela Sociedade de São Vicente de Paulo 

em lugares que sofreram desastres naturais; nos últimos anos, países como Turquia, México, 

na área do oceano Índico, Sudão, Haiti, Chile, Peru, etc. se beneficiaram destas ajudas. Tais 

iniciativas somente foram possíveis graças aos recursos que se enviaram ao CGI. Através desta 

solidariedade cumprimos o sonho de Ozanam de reunir o mundo inteiro em uma grande rede 

de caridade. 

Devido ao caráter nobre e meritório destas contribuições, pedimos que os confrades e 

consócias sejam generosos e que os presidentes de Conferências reforcem o objetivo 

animando a coleta que se poderá realizar para este fim e estimulando a caridade de seus 

membros. Sendo generosos nas contribuições para o Conselho Geral Internacional, cada 

confrade e consócia da Sociedade de São Vicente de Paulo também estará contribuindo para 

que o Presidente Geral e os seus Vice-presidentes possam realizar as viagens necessárias para 

visitar os  Conselhos Nacionais e ampliar a presença da Sociedade de São Vicente de Paulo por 

todo o mundo, entre outras tantas necessidades especificas do CGI (manutenção do site, 

promoção de eventos, impressão de publicações, etc.). 

A comunidade vicentina internacional só estará envolvida nesta coleção se conhecer os 

projetos, estruturas e iniciativas do Conselho Geral Internacional, que infelizmente ainda são 

bastante desconhecidos por muitos de nossos confrades e consócias. É tarefa dos presidentes 

dos Conselhos Particulares estar mais perto das conferências, não apenas explicando, mas 

também estimulando as contribuições para que nossa rede continue realizando o seu trabalho 

importante, generoso e solidário. 

 1. Cf. Website da Sociedade de São Vicente de Paulo, http://ssvpglobal.org 
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