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Conselho Geral Internacional 
EDIÇÃO DO NATAL DE 2016

Queridos vicentinos do mundo 
inteiro,

Com alegria lhes transmito algumas 
palavras neste lindo tempo de Natal.

O Natal de Nosso Senhor Jesus 
Cristo constitui um dos momentos 
mais adequados do ano para se 
refletir, com fé, sobre o caminho 
vicentino que temos percorrido 
nas nossas Conferências, obras e 
Conselhos, e sobre os desafios que 
se nos apresentam para o futuro. 
Nesta época do ano, voltamos o 
nosso olhar para o Menino Jesus 
que, naquele tempo, diante de todas 
as adversidades que sofreu com a 
sua família, nasceu e “habitou entre 
nós” (João 1, 14), trazendo-nos 
a salvação e testemunhando um 
caminho da santidade para todos.
A família de Nazaré (Jesus, Maria e 
José), no exílio, emigrante no Egito 
(Mateus 2, 13-15), viu-se obrigada 
a abandonar sua pátria, sua família 
e seus amigos, fugindo da fúria 
implacável do rei Herodes. Eles 
são exemplos de emigrantes, que 
fogem das perseguições e da fome.
Assim como sofreu Jesus, o mundo 
de hoje está repleto de carências, 
sofrimentos, perseguições e 
desarmonia. Há muitas pessoas 
e famílias vivendo enormes 
dificuldades nas suas vidas, muitas 
delas tendo que deixar as suas nações 
em busca de lugares mais seguros, 
necessitando da solidariedade 
humana e da caridade fraterna de 
todos, especialmente a dos vicentinos 

por todo o planeta, que acolhem 
e servem, com esperança, a cerca 
de 30 milhões de irmãos e irmãs.
Meditar sobre as condições de vida 
dos mais carentes, sobretudo a 
respeito da crise moral e ética em que 
estamos inseridos, é fundamental 
para compreendermos os desafios 
que a Sociedade de São Vicente de 
Paulo e a Família Vicentina têm 
pela frente, num mundo intolerante, 
preconceituoso, excludente, 
desigual e, sobretudo, pouco cristão.
Não basta apenas socorrermos 
as necessidades emergenciais. 
“É preciso ir além”, como dizia 
Ozanam, aprofundando nossa ação 
ao identificar as raízes dos males 
que afligem os nossos irmãos, 
e propor soluções e alternativas 
para reduzirmos esses males. 
Aquele mesmo Jesus, que viveu 
entre os pobres, espera de nós 
uma ação concreta e eficiente!
Portanto, aproveitemos o momento 
do Natal para fazermos um balanço 
da nossa ação caritativa. Essa 
reflexão torna-se fundamental, 
especialmente agora, por ocasião 
da comemoração dos 400 anos do 
carisma vicentino, cujo tema é “Era 
estrangeiro e me acolhestes” (Mateus 
25, 35). Que este apelo nos ajude a 
amenizar o sofrimento de todos os 
imigrantes, e que eles encontrem 
paz, amor, respeito e acolhimento 
nas terras que os recebem. 
Que Nosso Senhor Jesus Cristo, 
nascido em Belém, possa abrir 
os corações e as mentes da 
humanidade para que possamos  

levar a “luz da Verdade” ao mundo 
inteiro. Que o espírito do Natal 
seja, de fato, uma realidade em 
nossas vidas, e que Jesus nasça e 
permaneça nos nossos corações!
Esse é o desejo do Presidente 
Geral. Que todos nós tenhamos 
um santo Natal do Senhor, e que o 
ano de 2017 (“Ano de Bailly”) seja 
repleto de bênçãos e realizações. 

Em São Vicente e Ozanam, deixo 
a todos uma saudação fraterna, 
com as bênçãos de nossa Santa 
Mãe, a Virgem Maria. Louvado 
seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral

Mensagem de Natal do Presidente Geral – 2016
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CGI em ação: notícias da Comissão

CIAD

COMUNICAÇÃO
OUVIDORIA

FORMAÇÃO

CANONIZAÇÃO

JUVENTUDEPor iniciativa do Conselho Nacional do Líbano e de 
sua Presidente Nacional, Ella Bitar, os módulos do 
Treinamento Internacional foram traduzidos para o 
árabe. Este trabalho foi possível com a ajuda de vários 
professores de árabe que também são Vicentinos, bem 
como com a participação do Padre Antoine Douaihi 
CM, que é nosso editor nesse idioma. A versão em 
árabe estará disponível para download em breve no 
website do CGI. A Vice-presidência Internacional de 
Formação espera que esse esforço ajude os membros da 
SSVP de países de idioma árabe e que estimule outros 
países a traduzirem esse material para o seu idioma 
local. No momento, os módulos do treinamento (a 
chamada “Formação Universal”) estão disponíveis 
em francês, inglês, espanhol, português e árabe.

EDIÇÃO DO NATAL DE 2016

Por iniciativa do Presidente Geral e do 
Coordenador Internacional de Comunicação, 
um novo e moderno plano de comunicação 
global está sendo elaborado para melhorar a 
comunicação e o diálogo entre os países, esclarecer 
o papel interno e externo do CGI e aumentar a 
visibilidade dos nossos serviços. O Departamento 
de Comunicação possui muitos desafios. O 
principal deles é a harmonização do material 
gráfico: logomarca internacional da SSVP, cores e 
tipografia. Isso trará coerência e aumentará nossa 
visibilidade em todo o mundo. Uma outra tarefa 
importante é criar um “kit de comunicação” para 
oferecer ferramentas de comunicação consistentes 
a todos os países, para que sejam mais conhecidos.

O processo de canonização do bem-aventurado 
Antônio Frederico Ozanam, em andamento desde 1925, 
pode entrar em uma nova fase. O Presidente Geral, 
Renato Lima de Oliveira, eleito em junho passado, 
expressou sua intenção de acelerar o trabalho envolvido 
para obter a canonização durante o seu mandato.
Depois do reconhecimento oficial do primeiro milagre 
por intercessão de Ozanam (cura milagrosa no Brasil 
em 1926), dois novos casos estão sendo analisados:
1. Um membro da Conferência em Portugal, 
que sobreviveu a uma hemorragia cerebral 
em 2012, e que agora apresenta saúde perfeita.
2. Uma Vicentina no Brasil, que teve uma gravidez 
de alto risco de anencefalia, mas ela pediu a 
Ozanam e seu filho hoje tem saúde perfeita.
Observação: um caso na Venezuela será 
reaberto, pois o presidente geral crê que 
possa ter havido realmente um milagre lá.

O papel do Ouvidor-geral, criado pelo 16º Presidente 
Geral, está baseado em um princípio legal fundamental 
semelhante ao papel de um mediador que intervém em 
situações de conflito entre os membros da SSVP do 
mundo todo. O ouvidor está apto a receber reclamações, 
sugestões, críticas construtivas, declarações, palavras 
de estímulo, denúncias e propostas para melhorar a 
vida da SSVP. Este papel de “ouvidor” foi confiado à 
Marie-Françoise Saliesani Payet (França), que explica: 
“Não é apenas uma questão de ajuste das diferenças 
que surgem nos Conselhos e nas Conferências para 
evitar problemas. É importante convencer nossos 
membros que, no espírito fraternal e independente, 
suas opiniões são sempre levadas em consideração, 
mesmo que não for possível atingir o resultado que 
eles esperam.”

A Comissão da Juventude está desenvolvendo 
vários programas para os próximos anos. 
Esses projetos estão baseados em três aspectos 
principais: amizade, juventude e caridade. Um 
período de reflexão anual para todos os Conselhos 
Nacionais será instituído para estimular o 
envolvimento da juventude na SSVP. Várias 
videoconferências internacionais serão realizadas 
para os jovens no próximo ano. Também são 
importantes: formação e espiritualidade dos jovens 
vicentinos e liderança. Por fim, será definido 
o Dia Internacional da Juventude Vicentina.
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A CIAD tem novos membros, desde a eleição do 
confrade Renato em junho passado. Agora, ela 
está composta por membros experientes da SSVP 
de vários continentes. No momento, a Comissão 
é formada por: Bertrand Ousset (Presidente, 
França), Larry Tuomey (Tesoureiro-Geral, Irlanda), 
Thomas Joseph Pandian (Vice-presidente Geral, 
Índia), Pius Ehiagwina (Nigéria), Terry Wilson 
(Estados Unidos), John Lee (Hong Kong), 
Eduardo Tsukamoto (Brasil), Rose Mc Gowan 
(Irlanda) e Urlike Mattfeldt (Alemnha). Esse ano, 
já foram utilizados 1.178.852 € com projetos de 
desenvolvimento e ação humanitária após desastres 
em todo o mundo. No Líbano, a doação feita pelo 
CGI à SSVP local, no ano passado,  foi renovada 
recentemente e uma segunda fase com atividades 
diferentes está reiniciando em dezembro de 2016.



Estrutura de trabalho

América 1 se refere a partes da América do Norte (Estados Unidos, 
Canadá) e as várias ilhas da região do Caribe, como Bahamas, 
Antígua, Jamaica, etc. Algumas novidades rápidas sobre o 
trabalho na região América 1: houve eleição nacional na República 
Dominicana em outubro passado e Fausto Batisa foi reeleito por 
unanimidade. Em Trinidad e Tobago, Rudolph Boneo foi eleito 
recentemente. O Conselho Nacional dos Estados Unidos está 
atualmente preparando a eleição do novo Presidente Nacional, 
que será realizada em setembro de 2017. A VPTI América 1 está 
desenvolvendo vários projetos diferentes nas áreas de educação, 
construção, formação e mudança sistêmica. Por exemplo, um 
projeto bem-sucedido de triciclos ainda está em andamento na 
República Dominicana, assim como o projeto de peixes no Haiti, 
graças ao esforço colaborativo do Canadá. Em Trinidad e Tobago, 
são vários projetos de longo prazo, incluindo um novo lar para 
crianças com HIV. No Canadá, os Vicentinos estão produzindo um 
vídeo sobre um projeto chamado “North of  60”, que mostra os 
Vicentinos do Canadá ajudando as pessoas carentes que vivem no 
Ártico. O confrade Edmund Keane, VPTI da região, comenta sobre 
o desafio do projeto: “Esperamos exibir este vídeo em fevereiro 
de 2017 nas Nações Unidas. Este vídeo faz parte do esforço para 
ser a voz das pessoas marginalizadas”. Um Encontro na Região 
do Caribe está marcado para 13 a 16 de julho de 2017 na Jamaica.

Vice-presidente Territorial Internacional
Edmund KEANE (Estados Unidos)

América 1

América 2

AMÉRICA 1

América 2 se refere a nove países: México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, 
Costa Rica, Panamá, Cuba e Haiti. De acordo com 
a VPTI da região, Maria Del Carmen Guzman 
Soto, o principal objetivo da SSVP na América 
2 é “ser a organização com o maior sentimento 
humano que atende a todas as necessidades e aos 
pobres, sem discriminação, buscando promoção 
humana por meio da mudança sistêmica”.
As principais atividades das Conferências 
e dos Conselhos da SSVP nesta região são: 
abrigos para crianças, reconstrução de casas, 
ajuda a doentes, ajuda de emergência no caso 
de desastres naturais, produção de mel e café. 
O principal desafio da VPTI América 2 é 
aumentar a visibilidade da SSVP em cada país. 
O segundo objetivo é fornecer acesso global 
aos treinamentos. De acordo com a VPTI, a 
prioridade é “preparar materiais de treinamento 
para todos os membros, para gerar uma identidade 
global e consistência para a SSVP nesta região”.

Vice-presidente Territorial Internacional 
Maria Del Carmen Guzman Soto (Guatemala)

Antígua, Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Canadá, 
Dominica, República Dominicana, 
Granada e Carriacou, Guiana, 
Jamaica, Montserrat, São 
Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, 
São Vicente e Granadinas, 
Trinidad e Tobago, Estados Unidos.

AMÉRICA 2

Haiti, Guatemala, Honduras, 
México, Cuba, Costa Rica, 
Panamá, El Salvador, Nicarágua
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América 3

África 1

A região VPTI América 3 é composta 
por 11 países e 12 Conselhos Nacionais. 
Os principais projetos para os próximos 
anos são: consolidar a SSVP no Suriname 
com a criação de novas Conferências, 
apoiar a criação de Conferências para 
crianças e adolescentes, arrecadar fundos 
para financiar a estrutura de alguns 
Conselhos Nacionais em países mais 
necessitados e, por fim, melhorar os 
serviços e compartilhamento de boas 
práticas entre os países. Um outro grande 
desafio é identificar e viabilizar projetos 
para ajudar os pobres, principalmente nos 
países com poucos recursos. O VPTI da 
região, confrade Júlio César Marques de 
Lima, do Brasil, diz: “Nosso maior desafio 
ainda é transformar nossas fraquezas em 
pontos fortes em médio prazo. Temos 
grandes diferenças entre os países da 
região, e isso afeta o desenvolvimento da 
SSVP em algumas partes do continente. 
Temos alguns Conselhos Nacionais 
com boas estruturas e bons recursos 
para realizar o trabalho Vicentino. Mas, 
por outro lado, alguns países não têm 
uma boa estrutura de trabalho.” Em 
novembro, será realizado o 6º Encontro 
Ibero-americano para as três Américas.

Vice-presidente Territorial Internacional
Júlio César Marques de Lima (Brasil)

AMÉRICA 3

Colômbia, Venezuela, 
Brasil, Suriname, Bolívia, 
Equador, Paraguai, Peru, 
Argentina, Chile, Uruguai 

África 1 se refere a partes da África Ocidental 
e partes da África Oriental, cobrindo 12 países. 
Um dos primeiros e urgentes desafios é visitar 
a Libéria e a Tanzânia para restabelecer e 
fortalecer a SSVP nesses países. Na Tanzânia, 
é preciso apoiar a diretoria eleita do Conselho 
Nacional. Essa visita é urgente para apoiar 
esse país. O segundo desafio urgente é 
harmonizar a SSVP nos Camarões. Este 
país fala dois idiomas (inglês e francês) e são 
necessários muitos esforços e diplomacia para 
manter a SSVP unida, forte e inseparável.
Com relação aos projetos emergenciais, houve 
recentemente um terremoto na Tanzânia que 
deixou muitas famílias devastadas e sem teto. 
A CIAD enviou uma ajuda inicial de 3.000 
euros para auxiliar as áreas afetadas. Existe uma 
grande necessidade de supervisão rigorosa e de 
documentação. De acordo com o VPTI, confrade 
Godwin Patrick Ebhojie, um relatório detalhado 
desse incidente é exigido pelo CGI para ajudar a 
determinar os próximos passos a serem realizados. 
Portanto, a visita à Tanzânia é fundamental.

Vice-presidente Territorial Internacional
Patrick Ebhojie (Nigéria)

ÁFRICA 1

Gâmbia, Gana, Quênia, 
Libéria, Malaui, Nigéria, 
Serra Leone, Tanzânia, 
Uganda, Zâmbia, Zimbábue.

IV



África 2

África 3

África 2 é um grupo interessante da SSVP, não somente 
por sua diversidade sociolinguística, mas também por 
todos os seus desafios. A  África 2 é composta por 14 
países divididos em três zonas: a primeira zona inclui: 
Etiópia, Eritreia, Sudão do Norte e Sudão do Sul; a 
segunda zona inclui: África do Sul, Lesoto, Namíbia, 
Suazilândia e Botswana, e a terceira zona inclui: Angola, 
Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
A  África 2 tem sido muito ativa e realizado 
várias iniciativas de solidariedade, além de 
projetos de emergência, principalmente no 
Sudão do Sul e Uganda, ajudando as populações 
afetadas pela guerra, e também em Angola e 
Moçambique, ajudando as vítimas da fome e seca.
Nesta região, a CIAD apoia muitos projetos de 
assistência e ajuda emergencial; por exemplo, 
Uganda está recebendo um fluxo constante de 
refugiados de vários países vizinhos e a SSVP 
está fornecendo assistência nos acampamentos.
No ano que vem, reuniões regulares serão realizadas 
para reunir os coordenadores e os Presidentes 
Nacionais de cada zona: a zona 1 se reunirá em Addis 
Ababa (Etiópia) em março de 2017; a zona 2 se reunirá 
em Gaborone (Botswana) em abril; e a zona 3 se 
reunirá em Luanda (Angola) em maio. Um encontro de 
coordenadores regionais está previsto para outubro de 
2017 em Gaborone. Visitas serão planejadas aos países, 
com prioridade para Cabo Verde, Lesoto e Sudão do Sul.

Os países incluídos na região África 3 são 
os países que falam francês da África 

Ocidental, os países da África Central e as Ilhas 
do Oceano Índico. O confrade Liévin Andhanga, 
Vice-Presidente Territorial Internacional desta 
região, fez uma análise da situação desta região. 
Todos os países falam francês, exceto Camarões 
e Ruanda, que falam inglês, e Madagascar, 
que fala a língua malgaxe. Existem muitos 
refugiados e população deslocada nesta região 
por causa das guerras e conflitos políticos, 
principalmente em Ruanda, Burundi, República 
Centro-Africana, Costa do Marfim, Camarões, 
Chade e Burkina Faso. Algumas áreas também 
estão preocupadas com a presença do Estado 
Islâmico e grupos extremistas (por exemplo, 
Boko Haram). Um dos principais desafios é 
fortalecer a implementação da SSVP no Gabão. 
Um outro desafio, entre outros, é estimular 
os Conselhos Nacionais a criarem projetos 
autossuficientes e sistêmicos, com impacto 
social de longo prazo (principalmente sobre 
mudanças climáticas e desastres naturais), e 
não apenas fornecer ajuda emergencial depois 
de desastres naturais ou ações humanitárias.

Vice-presidente Territorial Internacional
Ilídio Fernando Manhique (Moçambique)

Vice-presidente Territorial Internacional
Liévin Andangha Muamba (República Democrática do 
Congo)

ÁFRICA 2

Eritreia, Etiópia, Sudão, 
Sudão do Sul, Botsuana, 
Namíbia, Lesoto, África do 
Sul, Suazilândia, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe.

ÁFRICA 3

Benim, Burkina Faso, Costa 
do Marfim, Ilhas Maurício, 
Guiné, Senegal, Mali, 
República Democrática do 
Congo, Congo-Brazzaville, 
Burundi, Camarões, 
República Centro-Africana, 
Madagascar, Ruanda, 
Chade.
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Oriente Médio

Ásia 1

A Sociedade de São Vicente de Paulo está presente 
no Líbano desde 1860, na Síria desde 1863, no Iraque 
desde 2007, no Egito, Argélia e Jordânia desde 1957, e 
na Palestina e em Israel.
Guerras, tensões, aumento do fanatismo e extremismo 
no início do século XXI interromperam bastante as 
atividades da SSVP. O desenvolvimento da SSVP foi 
desacelerado por causa desses fatores, evidentemente. 
Além disso, novas formas de pobreza estão surgindo e 
os membros da SSVP precisam se ajustar a elas.
A principal dificuldade para a SSVP é a situação política 
nesta área: ditadura, situação política, estados instáveis, 
Estado Islâmico, etc. Apesar dessa situação, a SSVP 
continuará lutando contra a pobreza e implementará 
um plano estratégico global para os próximos anos:
- Atualização de todos os Conselhos, 
membros, estrutura, visitas aos países para obter mais 
informações, treinamentos e desenvolvimento.
- Fortalecimento de todos os Conselhos 
Nacionais, suas organizações e espiritualidade.
- Criação de redes de amizade e solidariedade 
entre todos os membros.
- Projetos de ajuda e emergência.
- Desenvolvimento da SSVP em outros países.

Vice-presidente Territorial Internacional
Ella Bitar (Líbano)

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA 
ÁFRICA

Líbano, Palestina, Síria, Israel, 
Jordânia, Egito, Bahrein, 
Argélia, Iraque, Arábia Saudita

Os países incluídos na região Ásia 1 são: Índia, 
Nepal, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka. O 
objetivo global para a região Ásia 1 para os 
próximos anos é organizar reuniões regulares 
envolvendo os líderes da SSVP para fortalecer a 
entidade, e discutir as várias atividades e formas 
de trabalhar da SSVP nos diferentes países.
A prioridade na região Ásia 1 é fortalecer a 
atual estrutura da SSVP no Nepal e garantir a 
implementação de Acordos de Parcerias com 
a Cáritas no Nepal. O objetivo é continuar 
financiando projetos de recuperação para as 
famílias afetadas pelos terremotos recentes.
O segundo objetivo principal é ajudar 
a SSVP em Bangladesh a colaborar nas 
eleições, estimulando a SSVP de Bangladesh 
a realizar mais atividades. Por fim, a região 
quer organizar programas de formação e 
treinamento em todos os países envolvidos, em 
vários estágios. O confrade Johnson Varghese 
é o Vice-presidente Territorial desta região.

Vice-presidente Territorial Internacional
Johnson Varghese (Índia) 

ÁSIA 1

Bangladesh, Índia, Nepal, 
Paquistão, Sri Lanka
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Ásia 2

Oceania

A região Ásia 2 é composta por 16 países de 
diversas línguas e culturas. Essa região apresenta 
inúmeros desafios para os próximos anos. O 
principal desafio, de acordo com o VPTI da região, 
confrade Thomas Than, é a espiritualidade: 
“O desafio para nossos membros é reforçar 
a Espiritualidade Vicentina para intensificar 
nosso serviço com os mais necessitados”. Esta 
região também sofre com inúmeros desastres 
naturais a cada ano: tufões, inundações, 
deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, 
terremotos, além de tsunamis devastadores 
ocasionalmente. Então, a SSVP está ativamente 
engajada em vários projetos em andamento de 
recuperação e ajuda, como nas Filipinas. Um 
desafio importante é continuar apoiando o 
programa Building Homes, Rebuilding Lives 
(“construir casas, reconstruir vidas”) e as 
bolsas de estudo Assist A Student (|ajude um 
aluno”) nas Filipinas. Outra meta é ampliar 
a união e a solidariedade entre os  membros e 
países na região Ásia 2. A SSVP organiza uma 
reunião regional a cada 3 anos. Além disso, 
os países também participam do PANASCO 
(Congresso Pan-Asiático) que reúne 33 países, 
incluindo aqueles das regiões Ásia 1 e Oceania.

Vice-presidente Territorial Internacional
Thomas Than (Singapura)

ÁSIA 2

Brunei, Indonésia, Malásia, 
Filipinas, Singapura, 
Camboja, Myanmar, 
Tailândia, Vietnã, Laos, 
Hong-Kong, Coreia, Japão, 
Taiwan, Macau, Mongólia

A região Oceania inclui os países: Austrália, Nova Zelândia, 
Papua-Nova Guiné, Vanuatu, Fiji, Tonga, Micronésia, 
Kiribati, Ilhas Cook, Timor Leste e Ilhas Salomão. Essa região 
cobre uma grande extensão do planeta e apresenta muitos 
desafios de comunicação. O principal objetivo desta região 
é apoiar e manter o trabalho da SSVP, o desenvolvimento 
das Conferências e de seus membros, em toda a região. 
Isso será feito com base no compartilhamento de recursos, 
como treinamento e espiritualidade, além de apoiar e manter 
a capacidade das Conferências de adaptar e trabalhar com 
suas comunidades locais. De acordo com o ITVP da região 
Oceania, confrade Brassil: “Esta é a principal vantagem do 
estilo Vicentino – pensar globalmente, agir localmente, sempre 
inspirados pelo amor de Deus e amor da humanidade”. 
Essa Vice-presidência é nova, criada em setembro de 2016 

Vice-presidente Territorial Internacional
Frank Brassil (Australia)

OCEANIA

Austrália, Ilhas Cook, Fiji, 
Kiribati, Nova Zelândia, 
Micronésia, Papua-Nova 
Guiné, Vanuatu, Província 
Ocidental das Ilhas Salomão, 
Samoa, Tonga, Timor Leste.
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Europa 1

Europa 2

A região Europa 1 está dividida em três grupos: 
países que falam inglês (Inglaterra e País de 
Gales, Irlanda, Escócia), países que falam alemão 
(Áustria, Bélgica, Alemanha, Holanda, Suíça, 
Tirol do Sul), países latinos (Bélgica, França, 
Itália, Luxemburgo, Portugal, Espanha), Malta, 
Turquia e Gibraltar. Reuniões envolvendo o 
VPTI e os Coordenadores de Zona são realizadas 
conforme necessário. O próximo encontro será 
realizado assim que o novo Coordenador do 
Grupo 3 for definido, provavelmente no início 
de 2017. Nessa reunião, será debatido o seguinte:
- Troca de informações sobre a situação 
dos diferentes Conselhos e Conferências.
- Planejamento da próxima Reunião Regional.
Um dos principais desafios desta região é melhorar 
a comunicação em vários países. Se necessário e 
possível, terá que ser fornecida mais assistência 
a esses Conselhos Nacionais. O Vice-presidente 
Territorial desta região chama-se Laszlo.

A região Europa 2 é bastante complexa, pois 
envolve os países da Europa Central e do Leste 
Europeu, que viveram ou vivem quase meio 
século no sistema comunista e ateísta. Além disso, 
muitos desses países são predominantemente 
ortodoxos. O confrade Erwin Tigla, VPTI desta 
região, diz: “Durante o período comunista, era 
impossível organizar atividades vicentinas na 
Romênia, por exemplo. Finalmente, com o fim 
do comunismo, pudemos começar o trabalho de 
caridade lá. Não é fácil começar do zero. Estamos 
iniciando um novo período, com muita confiança, 
e esperamos que o espírito vicentino continue 
presente na nossa região Europa 2. Queremos 
desenvolver novos projetos. Na primeira reunião 
de 2017 com os dois coordenadores de zona, 
tentaremos encontrar novos caminhos juntos”.

Vice-presidente Territorial Internacional
Laszlo Könczöl (Germany)

EUROPA 1

Inglaterra e País de Gales, Irlanda, 
Escócia, Áustria, Alemanha, 
Holanda, Itália, Tirol do Sul, 
Suíça, Bélgica, França, Espanha, 
Gibraltar, Luxemburgo, Malta, 
Mônaco, Portugal, Turquia. 

Vice-presidente Territorial Internacional
Ervin Tigla (Romania)

EUROPA 2

Ucrânia, Rússia, Lituânia, 
Polônia, República 
Tcheca, Hungria, 
Romênia.VIII
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