
 Por Ralph Middlecamp 
Presidente do Conselho Nacional dos Estados Unidos  

Historia da Sociedade de São Vicente de Paulo 
 

Da primeira conferência à criação dos Conselhos 
 



A Sociedade de São Vicente de Paulo 
é uma comunidade cristã 
mundial;fundada em Paris em 1833, 
por um grupo de jovens leigos 
católicos e uma pessoa com mais 
idade, que se reuniram para criar a 
primeira Conferência. 

(Regra Parte I 1.1) 
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Uma instituição colaborativa 
 
 



A Sociedade deseja lembrar-se de todos com gratidão, 
pois eles deram um exemplo de dedicação aos pobres 
e à Igreja. (Regra Parte I 1.1)  
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Uma instituição colaborativa 
 
 



Os fundadores eram membros de uma sociedade 
chamada “Conferência da História” , que debatia 
as questões sociais da época. Em uma reunião, eles 
foram desafiados a mostrar como viviam sua fé por 
meio de suas ações. 
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Uma instituição colaborativa 
 
 



Sua resposta ao desafio foi em forma de ação. 
“Precisamos fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo fez 
quando pregou o evangelho. Vamos aos pobres”. 
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Uma instituição colaborativa 
 
 



Incluímos pessoas em nossas discussões que 
desafiam nossas crenças e práticas? 

Você já teve uma experiência em que diversos 
pontos de vista motivaram a mudança ou o 
crescimento? 
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Uma instituição colaborativa 
 
 



O Espírito Santo esteve indubitavelmente 
presente em todos eles na instituição da 
Sociedade, fomentando o carisma de  
cada um. Entre eles, o Beato Frederico 
Ozanam foi uma fonte radiante de  
inspiração. 
(Regra Parte I 1.1) 
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Uma instituição colaborativa 
 
 



Todos eles sabiam, em sua 
humildade, como buscar o sábio 
conselho e apoio daquele que se 
tornaria o primeiro Presidente 
Geral da próspera Sociedade, 
Emmanuel Bailly.  

(Regra Parte I 1.1)  
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Uma instituição colaborativa 
 
 



Em 23 de abril de 1833, 
seis estudantes se 
reuniram no escritório de 
Emmanuel Bailly, no La 
Tribune Catholique, para 
formar uma nova 
organização, uma 
Conferência de Caridade.  
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Uma instituição colaborativa 
 
 



A questão das reuniões do 
apostolado dos leigos foi 
abordada com cautela pela 
Igreja da França. 
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Uma instituição colaborativa 
 
 



O governo restringiu a 
atividade religiosa mas 
permitiu que os grupos se 
reunissem desde que 
tivessem menos de 20 
membros.  

 
 

Historia  
da Sociedade de São Vicente de Paulo 

 

Uma instituição colaborativa 
 
 



Para não preocupar a Igreja por essa 
iniciativa dos leigos, Bailly pediu aos 
estudantes que fossem falar com o 
sacerdote da Igreja de Saint-Etienne-
du-Mont, o Padre Olivier. Este lhes 
sugeriu que ensinassem o catecismo 
às crianças pobres da paróquia.  
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Uma instituição colaborativa 
 
 



Esta sugestão não foi aceita, 
então Bailly consultou 
outros padres influentes 
que recomendaram 
proceder com cautela.  

 
 

Historia  
da Sociedade de São Vicente de Paulo 

 

Uma instituição colaborativa 
 
 



Bailly enviou 
Deveaux e Clave à 
Beata Irmã Rosalie 
Rendu para que os 
orientasse no 
ministério aos 
pobres. 
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Uma instituição colaborativa 
 
 



Houve uma relutância 
inicial em adicionar novos 
membros. 
Colas Gustave de la Noue 
foi o primeiro novo 
membro admitido em 
junho por recomendação 
de Lallier. Ele era escritor e 
poeta.  
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A conferência cresce 
 
 



Houve relutância inicial em 
agregar novos membros. 

Lallier também recomendaria 
incluir Charles Hommais. Bailly 
recrutou Emile de Conde. 
Ozanam sugeriria Chaurand, 
Gignoux e seu primo 
Pessonneaux. Nas férias de verão 
havia entre 13 e 18 membros. 
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A conferência cresce 
 
 



Mais novos membros associados. 
Alguns membros ingressaram no verão (incluindo 
Jean-Leon Le Provost), e mais de 25 membros 
(muitos de Lyon) ingressaram no outono, quando a 
universidade reiniciou.  

Retratos desses membros mais velhos  

Amand Chaurand Paul Brac la Perriere Joseph Arthaud Louis Janmot 

Jean-Leon Le Provost 
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A conferência cresce 
 
 



11 & 13 Place de l’Estrapade 

No outono de 1833, as 
reuniões da Conferência 
foram transferidas para a 
Estalagem de Bailly, na 
Place de l'Estrapade 13, 
porque ele se mudou de 
seu escritório no jornal e o 
grupo precisava de mais 
espaço. 
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A conferência cresce 
 
 



Na reunião da conferência de 4 de 
fevereiro de 1834, Le Prevost 
sugere São Vicente de Paulo como 
patrono. Mais tarde naquele ano, a 
Conferência da Caridade é 
renomeada como Sociedade de 
São Vicente de Paulo. 
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A conferência cresce 
 
 



Um novo pároco, P. Faudet, veio a 
St. Etienne em janeiro de 1834. 
Bailly certificou-se de que ele 
estava ciente do trabalho desses 
estudantes. 
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A conferência cresce 
 
 



Toda terça-feira pela manhã, depois 
da missa, Chaurand se encontrava 
com ele e relatava o trabalho da 
conferência e pedia seu conselho.Isso 
seria relatado para a conferência 
naquela noite. 

Amand Chaurand 
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A conferência cresce 
 
 



 

 Bailly entendeu que um maior 
apoio do clero seria necessário 
à medida que a organização 
crescesse. Ele pede a La Noue 
que prepare um relatório para 
ser lido na reunião de 27 de 
junho de 1834. 
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A conferência cresce 
 
 



A convite de Bailly, o padre 
Faudet participa da reunião 
e fica impressionado com o 
grupo e seu trabalho e 
promete apoiar Bailly e a 
conferência. 
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A conferência cresce 
 
 



A conferência cresceu 
rapidamente para mais de 100 
membros em um ano.Em 
dezembro de 1834, dividir-se 
em duas conferências foi 
debatido ardentemente; o 
movimento foi fortemente 
impulsionado por Ozanam. 
 

Extrait de La Société de Saint-Vincent-de-Paul au 
XIXème siècle par Matthieu Bréjon de Lavergnée, 

p 82 
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A conferência cresce 
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A conferência cresce 
 
 



Recrutamento de sócios: 1833 -  1835 
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A conferência cresce 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
With the split the structure also needed to evolve and did under the guidance of Emanuel Baille and another important early leader – Francois Lallier – Frederic’s closest friend.



Paul Brac la Perriere Frédéric Ozanam 

O debate em 31 de dezembro de 1834 é intenso, e Bailly 
o fecha à meia-noite. Brac la Perriere é o principal 
orador contra a divisão, e Ozanam a defende.  
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A conferência cresce 
 
 



Bailly nomeia um grupo de 
estudo para apresentar uma 
solução. Em 17 de fevereiro de 
1835, a votação favorece a 
divisão em dois grupos.   
 11 & 13 Place de l’Estrapade 
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A conferência cresce 
 
 



A conferência original de St. 
Etienne-du-Mont se divide, 
adicionando St. Sulpice.  
St. Philippe du Roule e St. 
Medard foram adicionadas 
logo em seguida. 
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A Sociedade se expande 
 
 



Félix Clave foi fundamental na 
formação da conferência em 
St. Philippe du Roule com a 
ajuda do pároco, P. Maret.      
A assistência foi fornecida por 
uma equipe de visitantes 
composta por Frederic 
Ozanam e François Lallier. 
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A Sociedade se expande 
 
 



 
 Isso demonstrou que a estrutura poderia ser 

duplicada em novas paróquias. 

Um Conselho de Direção foi criado em 1835 
para coordenar as conferências, mais tarde 
chamado Conselho Geral.   
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A Sociedade se expande 
 
 



Regra desenvolvida em 1835. 
Notas preliminares escritas por 
Bailly. 
Lallier escreveu o corpo 
principal do documento.  

 
 

Historia  
da Sociedade de São Vicente de Paulo 

 

A Sociedade se expande 
 
 



Expande-se rapidamente por toda a França 
 

Nîmes – Fevereiro de 1835 
Lyon -  Agosto de 1836 
Nantes – Janeiro de 1837 
Rennes Janeiro de 1837 
Dijon – Abril de 1837 
Toulouse – Abril de1837 

Paris 

Lyon 
Nîmes 
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A Sociedade se expande 
 
 



Os alunos de graduação estabelecem duas conferências 
em Lyon em 1836. 
Os membros incluem cinco dos primeiros vinte 
fundadores originais. Suas sugestões de alterações à 
Regra são levadas a sério pelo Conselho de Paris. 

 
 

Historia  
da Sociedade de São Vicente de Paulo 

 

A Sociedade se expande 
 
 



As conferências de Lyon estão unidas por um 
Conselho de Direção dirigido por Ozanam. 
O diálogo entre o Conselho de Paris e o Conselho de 
Lyon criou uma estrutura que permitia o controle 
local, mantendo uma organização unificada.  
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A Sociedade se expande 
 
 



Emmanuel Bailly renuncia em 
junho de 1844  
Liderança passada ao dedicado 
sucessor do Presidente Geral: 
Jules Gossin  
Presidente Geral 1845 – 1847. 
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A Sociedade se expande 
 
 



O papa Gregório XVI aprovou seus 
objetivos e métodos.  
O papado, no final de 1845, a 
fortaleceu concedendo 
indulgências aos membros. 
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A Sociedade se expande 
 
 



Expande-se rapidamente fora da França 
 

Roma - 1842 
Inglaterra  e Irlanda - 1844 
Bélgica, Escócia e Estados Unidos - 1845 
Holanda, Grécia, Turquia e Mexico - 1846 
Canadá e Suíça - 1847 
Áustria e Espanha - 1850 
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A Sociedade se expande 
 
 



Estados Unidos 1846 El Salvador 1880 
México 1846 Colômbia 1884 
Canadá 1847 Panamá 1884 
Cuba 1859 Pérou 1884 
Chile 1861 Guatemala 1886 
Argentina 1863 Costa Rica 1888 
Equador 1865 Paraguai 1894 
Brasil 1872 Nicarágua 1897 
Uruguai 1874 Venezuela 1921 
Haiti 1880 Suriname  2015 

Datas em que as Conferências do Hemisfério Ocidental foram adicionadas pela primeira vez 
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A Sociedade se expande 
 
 



Regra revisada em 1836  
para definir os Conselhos de Direção 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Estrutura de 
Lyon 



Regra revisada em 1839 
 para definir Conselhos Particulares 

 
Art. 4 Se várias conferências forem formadas na 
mesma cidade, cada uma recebe o nome da 
paróquia onde seus membros se encontram, e 
as várias conferências são unidas por um 
Conselho Particular, que leva o nome da 
própria cidade. 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Art. 28.  
O Conselho Particular é encarregado dessas 
obras e medidas importantes que interessam a 
todas as conferências da cidade. 

Conselhos particulares hoje também podem ser 
chamados de Conselhos Distritais ou Conselhos 
de Zona. 

Regra revisada em 1839 
 para definir Conselhos Particulares 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Art. 29  
Decide sobre a alocação do fundo comum… Este 
fundo destina-se a cobrir as despesas das obras 
especiais da cidade, e sustenta as conferências 
mais pobres. 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 Regra revisada em 1839 

 para definir Conselhos Particulares 
 



Obras especiais são supervisionadas  
por um Conselho 

 
Quando havia um conselho particular (ou 
conselho distrital), as obras especiais eram 
organizadas pelo conselho. 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



1836 em Paris 
Ensino de impressão gráfica 
para meninos órfãos, 
incluindo moradia e 
educação. 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 Obras especiais são supervisionadas por um Conselho 
 



1837 em Lyon 
O Clube para Soldados incluiu 
uma biblioteca com mais de 500 
livros. Ensinou a ler, escrever e 
aritmética, e deu conselhos 
espirituais. 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 Obras especiais são supervisionadas por um Conselho 
 



1838 em Lyon 
Os jovens médicos vicentinos 
criaram uma clínica para fornecer 
assistência médica e incluíram uma 
farmácia gratuita. 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 Obras especiais são supervisionadas por um Conselho 
 



França em 1840 

A Sociedade fornece ajuda às vítimas das 
enchentes a pedido do governo e da 
liderança eclesiástica. 

Obras especiais são supervisionadas por um Conselho 
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Organizando o crescimento com conselhos  
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Conselhos 
Particulares Obras especiais 





Paris 1836 Versalhes 1850 
Lyon 1837 Nantes 1850 
Toulouse 1842 Lorient 1850 
Rouen 1844 Caen 1850 
Strasburg 1850 Bordeaux 1850 
Marselha 1850 Reims 1850 

Desenvolvimento dos primeiros conselhos  
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Organizando o crescimento com conselhos  
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Conselhos nacionais criados em 1850  
Por muitos anos, a propagação realmente providencial da 
Sociedade, nos países situados fora da França, tornou necessária 
uma instituição que nossas primeiras regras não previram, 
especificamente, a dos Conselhos encarregados da direção das 
Conferências de um país inteiro.. 
(Extrato do Bulletin (Boletim) de 1º de maio de 1850) 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Adolphe Baudon  
Presidente Geral de 1848 – 1886 

Por causa de sua capacidade e 
liderança vigorosa ele é, às vezes, 
considerado como um segundo 
fundador. 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Tomou posse aos 29 anos. 
 Seu mandato de 39 anos foi o mais 
longo da história, durante o qual ele 
guiou a Sociedade em tempos 
difíceis e crescimento tremendo.  
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Organizando o crescimento com conselhos  
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



Nossos fundadores criaram estruturas que se 
adaptaram às necessidades de mudança de 
uma organização em crescimento. 

Que mudanças precisam ser feitas na 
estrutura organizacional da Sociedade de 
São Vicente de Paulo em seus conselhos para 
permitir que o Espírito Santo continue a 
aumentar nossa Sociedade? 
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Organizando o crescimento com conselhos  
 
 



 Uma luta pelo controle do nome da Sociedade  

Bispos e clérigos na Alemanha, 
Holanda e Bélgica, tentaram criar 
uma Sociedade de São Vicente de 
Paulo sob sua direção, usando seu 
nome, porém com uma estrutura 
diferente. 
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A organização em crise  
 
 



 Em algumas conferências, 
sacerdores foram presidentes e, 
às vezes, um bispo controlava o 
conselho. Um desses conselhos 
recebeu indulgências para essa 
versão da Sociedade. Em 1851, 
Baudon pede ao Arcebispo de 
Paris para apelar a Roma por 
ajuda. 
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A organização em crise  
 
 



A Sociedade recebe um 
cardeal protetor do Papa Pio 
IX para resolver este e futuros 
problemas. 
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A organização em crise  
 
 

 Uma luta pelo controle do nome da Sociedade  



““A intenção de Sua Santidade é que 
qualquer ação ou concessão que afete a 
Sociedade de São Vicente de Paulo e 
associações subordinadas baseadas na 
França ou em qualquer outro lugar, seja 
interrompida até que seja primeiro e 
devidamente revisada pelo cardeal 
protetor.” 
A carta do cardeal Antonelli ao núncio da França 24 de julho de 1851 
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A organização em crise  
 
 



Regra, Parte II 
ESTATUTOS DA CONFEDERAÇÃO INTERNACIONALDA SOCIEDADE 
DE ST. VINCENTE DE PAULO 
 

 1.2 O nome da Sociedade 

A Confederação Internacional da Sociedade de São Vicente de 
Paulo é a única proprietária do nome da Sociedade.Somente o 
Conselho Geral pode, em nome da Confederação, autorizar ou 
proibir o uso de seu nome. 
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A organização em crise  
 
 



 Victor Persigny 

A supressão de Persigny 
Temendo que qualquer 
movimento organizado 
nacionalmente pudesse ameaçar 
o governo, Victor Persigny, 
Ministro do Interior da França, 
dissolveu todos os Conselhos da 
Sociedade de 1861 a 1867.   

 
 

Historia  
da Sociedade de São Vicente de Paulo 

 

A organização em crise  
 
 



De 1861 a 1867, apenas conferências 
foram autorizadas a operar na 
França.Isso criou uma dificuldade 
organizacional para a Sociedade de São 
Vicente de Paulo. 

Todos os Conselhos Franceses são Suprimidos 
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A organização em crise  
 
 



El Papa Pío IX le otorga a la Sociedad un cardenal protector para 
resolver este y futuros problemas. 

Circular Persigny 
Terceira 
República 

Novas agregações por ano 1833 -1932 

Baudon 
eleito 

Primeira Guerra 
Mundial 
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A organização em crise  
 
 



Um marco final 
Em 1968, mulheres foram 
aceitas como membras ativas 
na Sociedade de São Vicente 
de Paulo. 
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O sonho do Beato Frederico 
"Para envolver o mundo em 

uma rede de caridade "   
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Como o Espírito Santo está 
trabalhando na Sociedade de São 
Vicente de Paulo hoje? 

Quais são os desafios ou obstáculos 
para continuar construindo nossa 
rede de caridade em nossa 
comunidade e em todo o mundo? 
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