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Para o irmão Ralph Middlecamp 

Presidente 
SSVP USA 
Saint Louis, USA 

 

Copia para: Mike Nizankiewicz (ITVP America 1). 
 

Assunto: Parabéns 
 

Caro Presidente, 
Caros membros do Conselho, 
Caros Vicentinos do Conselho Nacional dos Estados Unidos, 

 
Hoje é realmente um evento importante para o Conselho dos Estados Unidos. Meu único 
arrependimento é que não posso estar aí, mas sei que vocês estão bem representados com nosso 
irmão, Michael Nizankiewicz, como vice-presidente territorial internacional para a América 1 e países 
de língua inglesa no Caribe. 
 
O belo mosaico do Beato Antônio Frederico Ozanam, que será comemorado hoje na Basílica do 
Santuário Nacional da Imaculada Conceição, em Washington, DC, é um evento histórico para a 
Sociedade. Não apenas para o Conselho dos Estados Unidos, mas para todos os vicentinos da nossa 
rede global e também para o Conselho Geral Internacional. 
 
Quando tive o privilégio de visitar a Basílica Nacional em 2018, na companhia de vários irmãos e 
irmãs vicentinas, percebi que havia um espaço especial no qual as imagens de São Vicente de Paulo e 
Santa Luísa de Marilac estavam. Assim, em sintonia com o irmão Ralph, conversamos sobre a 
possibilidade de ter uma imagem de Ozanam no mesmo lugar. Foi um sonho? 

 

Graças a Deus, nossas orações foram ouvidas e a administração da Basílica nos autorizou, e hoje 
estamos inaugurando este belo mosaico, que aumentará ainda mais a devoção a Frederico Ozanam, 
especialmente agora que estamos acelerando o processo de canonização junto ao Vaticano. Uma 
verdadeira bênção de Deus para todos nós vicentinos! 
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Embora seja verdade que Frederico Ozanam tenha sido dos principais fundadores da Sociedade, este 
dia também servirá para reconhecer a importância dos outros seis fundadores que criaram 
coletivamente uma rede de caridade que agora atua em mais de 150 territórios, servindo cerca de 30 
milhões de pessoas necessitadas todos os dias. 
 
Permitam-me também aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Conselho Nacional dos 
Estados Unidos e a muitos de seus Conselhos Centrais e Distritais pelo seu grande espírito de 
caridade, fornecendo fundos de geminação muito necessários para tantos outros conselhos 
superiores. Isso permite que esses conselhos menores também sejam eficazes em servir os menos 
favorecidos nos países em desenvolvimento. 
 

Concluo, mais uma vez, agradecendo a frutífera parceria entre o Conselho Geral e o Conselho 
Nacional dos Estados Unidos, um dos conselhos mais importantes de toda a Confederação 
Internacional. 

 

Desejo que este ano, o 175º aniversário da Sociedade de São Vicente de Paulo, nos Estados Unidos, 
traga muita esperança e bênçãos a todos os vicentinos nos EUA e as milhares e milhares de pessoas 
a quem vocês servem. Estou ansioso para me juntar a vocês no final deste ano em St. Louis. Será um 
grande prazer para mim. 

 

 
Saudações vicentinas, juntas no espírito de Clavé, servindo na 

esperança. 
 

 

Irmão Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente Geral 

 

 
 


