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Editorial

No dia 23 de abril de 2020, a Sociedade de São Vicen-
te de Paulo estará celebrando o aniversário de 187 
anos de existência. Reconhecemos, com orgulho e 
alegria, a iniciativa de mérito dos sete fundadores, 
que foram inspirados pelo Divino Espírito Santo na 
fundação da primeira Conferência de Caridade, em 
Paris. 

Desde então, com a graça de Deus, a Sociedade se 
espalhou para todos os continentes. Atualmente, a 
SSVP encontra-se estabelecida em 150 territórios, 
com 47.000 Conferências e 800.000 membros. São 
30 milhões de seres humanos beneficiados, todos os 
dias, em algum lugar do planeta. Portanto, meus pa-
rabéns a todos os confrades, consócias, aspirantes, 
benfeitores e funcionários pelos 187 anos da SSVP!

Podemos tirar várias lições sobre tudo o que enfren-
tamos nesses 187 anos. Sonho com uma SSVP sem o 
excesso de burocracia que hoje ela está imersa e que, 
em muitos lugares do mundo, está transformando-a 
numa engrenagem cheia de restrições, limitações, 
proibições, vedações e hierarquismo. Sonho com 
uma SSVP em que a comunicação flua sem cortes ou 

SSVP: 187 anos de caridade 
aos Pobres 

ruídos, pois sabemos que um dos mais recorrentes 
problemas em nossa entidade é a questão da infor-
mação que não chega às bases. 

Sonho com uma SSVP mais aberta às novas formas 
de pobreza, pois, atualmente, a solidão, as drogas e 
as doenças de origem mental ou psicológica são de-
safios que, nem sempre, as nossas Conferências es-
tão devidamente preparadas para enfrentar. Sonho 
com uma SSVP mais eficiente na promoção dos Po-
bres e de todos aqueles que são atendidos nas obras 
assistenciais vicentinas. 

Por fim, sonho com uma SSVP sem conflitos internos, 
com membros unicamente focados na conversão, na 
santificação e na construção de um mundo mais fra-
terno. Rogo ao bem-aventurado Antônio Frederico 
Ozanam que nos inspire a sermos mais santos, mais 
tolerantes e mais amigos uns dos outros. Agora, faço 
um convite a todos os confrades e consócias do mun-
do: venham sonhar comigo!

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral
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Declaração do Conselho Geral Internacional 
a respeito do Coronavírus

A Sociedade de São Vicente de Paulo em todo o planeta se soma integralmente aos esforços 
das autoridades sanitárias e de saúde, nacionais e internacionais, no sentido de combater e de 

minimizar os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). 

Sabemos que cabe aos Conselhos Nacionais orientar 
as bases vicentinas locais quanto esse assunto, e mui-
tos Conselhos já estão se manifestando em cada país. 

Contudo, tendo em vista o caráter internacional do 
Conselho Geral, apresentamos, a seguir, algumas reco-
mendações e orientações para as Conferências, Con-
selhos e obras assistenciais mantidas pela Sociedade 
de São Vicente de Paulo, especialmente creches, lares 
de idosos, orfanatos, abrigos para sem-teto e, sobre-
tudo, no momento da visita domiciliar.

Vale a pena informar que há doenças muito mais da-
nosas que o Covid-19, embora temos que tomar as de-
vidas precauções com o fim de cuidar da nossa saúde 
e das pessoas que estão ao nosso redor, sem cair no 
alarmismo. Porém, por conta da ampla disseminação 
do assunto nos meios de comunicação internacionais, 
essa doença ganhou forte apelo social e vem afetando 
a economia e o turismo em muitos lugares, além de 
provocar muitas mortes.

As recomendações do Conselho Geral são as seguin-
tes:

1) VISITAS DOMICILIARES
Devem ser redobrados todos os cuidados com a higie-
ne pessoal no momento da visita domiciliar, especial-
mente no contato com as pessoas assistidas. Fica a cri-
tério de cada Conselho Superior flexibilizar, tempora-
riamente, a frequência das visitas domiciliares, desde 
que isso não prejudique o atendimento aos assistidos. 
Formas alternativas de contato com os necessitados 
podem ser, provisoriamente, adotadas.

2) OBRAS ASSISTENCIAIS
Deve ser dada importância redobrada à limpeza ge-
ral e à higiene dentro das obras mantidas pela SSVP, 
especialmente aquelas que cuidam dos públicos mais 
sensíveis ao Novo Coronavírus, como os idosos. Visi-
tas de parentes ou amigos devem seguir as normas de 
proteção estipuladas pelas autoridades de saúde. As 
salas em que funcionam as Conferências vicentinas, 

alarme sanitário mundial
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em paróquias ou outros lugares, devem estar profun-
damente limpas e constantemente asseadas.

3) PROJETOS SOCIAIS EM MARCHA
Também recomendamos os mesmos cuidados gerais 
para os projetos sociais que estão sendo desenvolvi-
dos pelas Conferências Vicentinas pelo mundo. De-
vem ser seguidos todos os protocolos de segurança 
especificados pelas autoridades de saúde em cada 
país.

4) MEMBROS E VOLUNTÁRIOS
Os confrades e as consócias, além dos voluntários, 
durante as atividades de caridade, devem se pro-
teger ao máximo das possíveis formas de contágio, 
lavando as mãos antes e depois de cada contato, e 
guardando a distância de dois metros entre as outras 
pessoas, conforme recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

5) FUNCIONÁRIOS DAS OBRAS MANTIDAS 
PELA SSVP
Devem ser tomados os mesmos cuidados já descri-
tos anteriormente. Os dirigentes das obras devem 
oferecer aos funcionários todas as condições para a 
proteção de cada um. Por exemplo, disponibilizando 
máscaras e álcool em gel, entre outras formas de sal-
vaguarda.

6) SEDES DOS CONSELHOS
Os empregados das sedes vicentinas devem observar 
todas as recomendações dos órgãos competentes 
para evitar a propagação do vírus. Fica a critério de 
cada obra, ouvindo o Conselho ao qual a obra está 
vinculada, adotar medidas temporárias preventivas, 
como o teletrabalho e a alteração de escalas e jor-
nadas de trabalho, a fim de garantir a prestação do 
serviço e a operação regular da sede.

7) CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DE 
REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS
Cada Conselho tem a autonomia de cancelar ou pos-
tergar atividades, reuniões, posses, celebrações, se-
minários, plenárias, peregrinações, romarias ou ou-
tros eventos, caso julgue ser a melhor decisão para 
o momento. Se os eventos não forem considerados 
essenciais, recomendamos o adiamento para uma 
data mais apropriada.

Se houver a suspensão temporária de atividades 
no âmbito das Conferências, nos Conselhos e nas 
obras, todos aqueles que se relacionam com a SSVP 
devem ser devidamente informados, em especial os 
assistidos, os voluntários, os parceiros, os membros 
do clero, etc.

8) VIAGENS INTERNACIONAIS
Os dirigentes do Conselho Geral (especialmente os 
Vice-presidentes Territoriais e os Coordenadores de 
Zona) devem analisar, com prudência e serenidade, 
se a agenda das visitais institucionais aos países, 
prevista para 2020, deve ser mantida, adiada ou 
cancelada. 

9) NAIRÓBI 2020
Até a presente data, a reunião anual que o Conselho 
Geral Internacional irá promover em Nairóbi (Quê-
nia), que acontecerá de 9 a 14 de junho de 2020, 
está mantida. O Conselho Geral irá se pronunciar 
novamente sobre esse evento durante o mês de 
abril.

10) SEDE EM PARIS
A Secretária-Geral do Conselho Geral, consócia Ma-
rie-Françoise Salésiani Payet, está tomando todas 
as providências necessárias para garantir aos fun-
cionários da sede de Paris as melhores condições 
para o trabalho, de acordo com as orientações das 
autoridades sanitárias francesas.

MENSAGEM FINAL
O 16º Presidente Geral da SSVP, confrade Renato 
Lima de Oliveira, solicita que toda a comunidade vi-
centina internacional mantenha a calma, sem pâni-
co, medo ou desespero. Numa época de informação 
digital, podem ocorrer fake news ou exageros na mí-
dia.  Devem ser seguidas à risca as orientações das 
autoridades sanitarias e de saúde de cada nação. 

O Conselho Geral Internacional está à disposição de 
todos os Conselhos Superiores para qualquer ne-
cessidade e para auxiliar na resolução de possíveis 
dúvidas sobre esse assunto. Nosso Ouvidor-Geral, 
confrade Alfons ten Velde, está disponível no e-mail 
cgi.og@ssvpglobal.org. Estamos todos juntos em 
orações pelo fim desta pandemia. A prevenção é 
tudo.

alarme sanitário mundial
Declaração do Conselho Geral 
Internacional a respeito do Coronavírus
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Corrente de oração com Maria e 
o bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam

O Conselho Geral Internacional pede aos confrades 
e às consócias do mundo inteiro que supliquem a 
Maria, repetindo a simples oração, que faremos a 
seguir, lentamente:

Ave-Maria cheia de graça….

Oração dedicada aos Vicentinos do mundo inteiro:

Pai Celestial,

A nossa vocação como Vicentinos é de Vos servir, 
socorrendo as pessoas necessitadas em todo o 
mundo. Senhor, protegei os Vossos servos de 
todas as doenças transmissíveis que possam ser 
contraídas durante as visitas domiciliares e durante 
as atividades de caridade realizadas em Vosso nome. 
Venha em auxílio de todos aqueles que atualmente 
sofrem do Coronavírus e permita que esta pandemia 
mundial seja rapidamente controlada.

corrente de oração

NOSSA SENHORA DE PONTMAIN, FRANÇA BEM-EVENTURADO ANTÔNIO-FREDERICO OZANAM
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NOSSA SENHORA DE PONTMAIN, FRANÇA

“Mas, rezem, Meus filhos. Em breve, DEUS atenderá 
as suas orações. Meu filho está prestes a se comover”

Aparição da Virgem Maria em Pontmain (França) no 
dia 17 de janeiro de 1871

“Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá 
o sol, e a lua não dará a sua luz” (Mateus 24, 29). 
Assim, recorramos a Maria, o nosso Refúgio, a nossa 
Mãe. Ela é o sinal que Deus nos dá em combate, no 
momento em que as forças do Mal são liberadas. 
“Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma 
mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus 
pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça” 
(Apocalipse 12, 1).

Ó Maria, padroeira da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, nós vos rogamos, que intercedeis pelo mundo 
diante do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus. “Nós 
sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do 
mundo” (João 4, 42). Nós confiamos à sua intercessão, 
em especial:

Às pessoas que visitamos ou conhecemos, em 
especial pelos que vivem em obras sociais mantidas 
pela SSVP

Aos nossos irmãos e irmãs mais humildes e mais 
necessitados

A todos aqueles que não têm fé, aqueles que têm 
medo, aqueles que estão indefesos

Às nossas Conferências, nossos Conselhos, nossas 
obras assistenciais, enfim, por todos os nossos 
confrades e consócias, empregados, voluntários e 
colaboradores

À Igreja, aos sacerdotes, aos bispos, aos seminaristas 
e aos diáconos.

Aos profissionais de saúde e ao pessoal de 
enfermagem

Às nossas famílias particulares, os nossos entes 
queridos, os nossos colegas de trabalho

Àqueles que, com tristeza, irão morrer

E a nós mesmos. Que o Senhor nos dê a graça de 
uma autêntica transformação e que possamos viver 
mais plenamente as virtudes da Fé, da Esperança e 
da Caridade 

VAMOS MEDITAR COM O BEM-EVENTURADO 
ANTÔNIO-FREDERICO OZANAM

Em tempos de incerteza, devemos sempre acreditar 
na Divina Providência

 “Vamos desejar tudo o que Deus quer, até a incerteza. 
A incerteza é precisamente o desafio que Ele gosta de 
nos fazer passar para reconhecer a nossa confiança 
Nele. Ele tornou a vida incerta, e a morte incerta, e 
até a virtude. Gostaríamos de ter a certeza da nossa 
renda no próximo ano, e não temos a certeza do sol 
de amanhã. Queremos poder contar com a sorte e 
não podemos garantir a nós mesmos oito dias de 
saúde. Ao retirar o apoio humano, a Providência nos 
faz sentir melhor que ela está cuidando de nós. É 
como uma mãe que tira a cadeira do seu filho onde 
ele estava sentado, mas apenas para tomá-lo nos 
seus braços”.

Carta do Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam 
à esposa Amélie, em 27 de julho de 1844.

O Conselho Geral Internacional solicita que esse 
documento chegue a todas as Conferências, 
Conselhos e obras vicentinas em todo o mundo, e que 
as orações nele contidas sejam meditadas durante os 
meses de março e abril de 2020.

corrente de oração
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medidas extraordinárias

A todos os Conselhos Superiores, Diretoria inter-
nacional, Estrutura Internacional, staff de Paris, co-
missões de serviço (permanentes, temporárias e es-
peciais), Santa Igreja e Família Vicentina.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
EXTRAORDINÁRIAS
DO 16º PRESIDENTE GERAL
Diante a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) 
que vem afetando a humanidade há algumas sema-
nas, provocando fortíssimas restrições de mobili-
dade dentro dos países e impedindo os deslocamen-
tos entre os continentes, e ainda visando à proteção 
da saúde dos confrades e consócias membros do 
Conselho Geral Internacional e lideranças da SSVP 
pelo planeta, o 16º Presidente Geral Internacional, 
ouvindo os membros da Diretoria Internacional, a 
Seção Permanente e o assessor espiritual internacio-
nal, e com fundamento na Regra Internacional (Itens 
1.6, 3.9, 3.10 e 5.2) e nos Estatutos da Confederação 
(Itens 3.2, 3.16 e 3.23), toma as seguintes decisões:

1) SUSPENSÃO DE ATIVIDADES
Ficam suspensas, até melhor época, as reuniões/ati-
vidades presenciais da Diretoria internacional e das 
demais comissões existentes no âmbito do Conselho 
Geral Internacional. Será dada ênfase às ferramen-
tas modernas da tecnologia da informação, como 
sessões virtuais e videoconferências.

2) VIAGENS INTERNACIONAIS
As viagens dos integrantes da Diretoria, da Estrutu-
ra Internacional e do staff de Paris ficam suspensas 
até uma data mais recomendável pelas autoridades 
sanitárias internacionais, quando não houver mais 
perigo de se contaminar pelo Coronavírus.

3)  ATIVIDADES DA ESTRUTURA INTERNACIONAL
Estão suspensas, até segunda ordem, as viagens 

institucionais dos Vice-presidentes Territoriais In-
ternacionais (VPTIs), dos Coordenadores de Zona 
e dos delegados territoriais de Juventude, de For-
mação e de Projetos Especiais. Havendo alguma 
necessidade imprescindível, cada caso será anali-
sado individualmente com a expressa autorização 
do Presidente Geral.

4) ADIAMENTO DE EVENTOS
Ficam adiados, para uma melhor data, os seguintes 
eventos: 2º “All Africa Assembly”, Panasco 9,  1º 
Fórum Latino-americano da Juventude da SSVP e 1º 
Encontro Francófono da SSVP. O 3º Encontro Terri-
torial da América 3 (América do Sul) fica transferido 
para o último trimestre de 2020.

5)  PLENÁRIA ANUAL DE 2020
Não será possível a realização da Plenária Anual do 
Conselho Geral Internacional de 2020, prevista para 
acontecer em junho em Nairóbi (Quênia). O even-
to deverá acontecer até o final do ano por meio de 
videoconferência. Os Conselhos Superiores serão 
devidamente informados sobre a nova data, e rece-
berão todos os documentos digitalmente para poder 
participar do evento e, assim, apreciar adequada-
mente as matérias que lá serão votadas. 

6) CONVITES JÁ FEITOS AO PRESIDENTE GERAL
Os eventos, solenidades, aniversários, plenárias e 
celebrações, para os quais o Presidente Geral Inter-
nacional já havia sido convidado ao longo de 2020, 
foram todos adiados para 2021. Os Conselhos Supe-
riores devem, gentilmente, propor as novas datas ao 
Presidente Geral.

7) NOVA SEDE INTERNACIONAL EM PARIS
A inauguração oficial da nova sede em Paris, original-
mente prevista para 12 de setembro de 2020, ocor-
rerá oportunamente, numa melhor data.

8) FUNCIONÁRIOS DA SEDE INTERNACIONAL
Para garantir a proteção integral da saúde dos fun-
cionários da sede geral em Paris, todas as ações de 
logística e de coordenação ficarão diretamente a 
cargo da Secretária-Geral do Conselho Geral Inter-
nacional, consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet, 
em conformidade com as diretrizes do governo 
francês.

Confederação Internacional
Sociedade de São Vicente de Paulo
Conselho Geral Internacional 
16º Presidente Geral



9
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

9) MEDALHA E ACORDOS INTERNACIONAIS
A concessão da Medalha “Caridade na Esperança”, a 
ser entregue ao Serviço Jesuíta de Refugiados, e a as-
sinatura dos acordos institucionais com a “Ordem de 
Malta” e com o “Centro Internacional de Formação 
da Congregação da Missão” (CIF), ocorrerão em data 
oportuna.

10) FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 
E DE FORMAÇÃO
Os serviços de comunicação do Conselho Geral 
Internacional (webpage, revista digital “Ozanam 
Network”, boletins, e-mails e redes sociais) e as ações 
de formação e capacitação virtual serão reforçados e 
ampliados durante esse período de pandemia.
.
11) ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIAD
A Comissão Internacional de Apoio e Desenvolvi-
mento (CIAD), dentro da gestão do Conselho Geral 
Internacional, está disponibilizando o valor inicial 
de 50.000 € para apoiar os países que venham a 
apresentar projetos relacionados ao Coronavírus 
(por exemplo: distribuição de máscaras, produtos e 
equipamentos de proteção à saúde para as pessoas 
carentes). 

12) AÇÃO ADICIONAL DA JUMELAGE E DO FIS
O Departamento Internacional de Ajuda Fraterna In-
ternacional (“jumelage”) e o Fundo Internacional de 
Solidariedade (FIS) também intensificarão o envio 
de recursos e a aprovação de projetos sociais pro-
venientes dos Conselhos Superiores, especialmente 
aqueles focados nos públicos mais afetados pelo Co-
ronavírus.

13) ADESÕES À FUNDAÇÃO AMIN DE TARRAZI
O prazo para recebimento de adesões, pelos Consel-
hos Superiores, para a aquisição de novas cotas 
(ações) da Fundação Amin de Tarrazi (joint venture 
criada para viabilizar a compra da nossa nova sede 
na Rua Glaciere, 65, em Paris) fica prorrogado de 30 
de abril a 31 de outubro de 2020. Os Conselhos Su-
periores são gentilmente convidados a considerar a 
possibilidade de atender ao pedido do Conselho Ge-
ral quando surgir uma oportunidade. O Tesoureiro 
Geral terá o prazer de fornecer todas as informações 
necessárias.

14) EXTENSÃO DE MANDATOS
Os Conselhos Superiores que tenham problemas em 
realizar eleições para o cargo de presidente nacio-

nal, assim como para a posse de novos dirigentes, 
neste período, excepcionalmente, podem solicitar ao 
Conselho Geral uma breve extensão dos mandatos 
em vigor, em conformidade com o Requisito Básico 
nº 11 da Regra Internacional.

15)  ANO DE FÉLIX CLAVÉ
O Ano Temático Internacional de Félix Clavé não sofrerá 
nenhuma alteração, sendo mantidas as mesmas datas 
de encerramento do prazo para envio das redações (8 
de julho), de anúncio do resultado (8 de setembro) e 
de encerramento solene (8 de dezembro).

MENSAGEM FINAL
Em oração, seguimos unidos com fé, lamentando as 
inestimáveis perdas causadas por essa pandemia, e 
rogando ao Bom Deus que nos livre do mal. 

Todo o Conselho Geral Internacional da SSVP põe-se 
ao lado dos Conselhos Superiores, da Família Vicen-
tina e de todos os confrades e consócias do mundo 
neste momento delicado.

Os Conselhos Superiores – que tiverem condições 
econômicas – podem fazer doações adicionais ao 
Conselho Geral (para o Fundo Internacional de Soli-
dariedade, CIAD e Departamento de Jumelage) para 
reforçar nossos esforços internacionais nesse perío-
do tão delicado, especialmente para beneficiar os 
países mais pobres.

Que a humanidade possa voltar à normalidade e 
que os mais atingidos – os pobres, os idosos, os de-
sempregados, os sem-teto e os doentes – possam 
recobrar as forças para superar as adversidades ad-
vindas do Covid-19. 

Confiante na Providência Divina, temos a certeza de 
que sairemos dessa crise rapidamente, e que a hu-
manidade regressará mais forte, mais unida e mais 
solidária. Que nossos membros, em todo o mundo, 
sejam sempre inspirados pelos valores vicentinos!

Com Clavé e o bem-aventurado Ozanam, vicentina-
mente,

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral

Paris, 10 de abril de 2020.

medidas extraordinárias
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ano temático de felix clave

O Conselho Geral lança 
o concurso internacional de 
redações sobre Félix Clavé

Os trabalhos 
inscritos não 
poderão ultrapassar 
20 páginas. 

Podem ser apresentadas 
em cinco idiomas: 
português, espanhol, 
inglês, italiano e francês.

O prazo final para o 
envio das dissertações/
redações é o dia 8 de 
julho de 2020. 

Para comemorar de uma forma mais intensa o “Ano Temá-
tico Internacional de Félix Clavé”, o Conselho Geral da SSVP, 

por meio desta carta, declara aberto o Concur-
so Literário Internacional “A Primeira Con-

ferência”.

O edital com as normas e anexo do concurso está 
disponível no site do CGI (www.ssvpglobal.org). 
Os trabalhos inscritos não poderão ultrapassar 
20 páginas. Serão concedidos prêmios em dinhei-

ro para os três primeiros colocados (1.000, 750 e 
500 euros, respectivamente). As Conferências Vi-

centinas dos autores premiados também receberão 
a mesma quantia em dinheiro, as quais devem ser 
utilizadas em benefício das famílias assistidas ou das 
obras vicentinas.

Podem ser apresentadas em cinco idiomas: português, 
espanhol, inglês, italiano e francês. O prazo final para o 

envio das dissertações/redações é o dia 8 de julho de 2020. 
A Comissão Organizadora anunciará o resultado final no dia 9 

de Setembro de 2020 e os prêmios serão entregues aos ganhado-
res imediatamente após este anúncio.

 Este concurso está anunciado no programa do 16º Presidente Geral, 
que instituiu os chamados “anos temáticos”, com o intuito de difundir a 
vida, a obra e o legado dos fundadores da primeira Conferência Vicenti-
na, em 1833. O Conselho Geral espera que muitos vicentinos, especial-
mente os jovens, participem do concurso de Lamache.

Participe! Pedimos aos Conselhos Superiores que ajudem ao CGI na di-
fusão deste concurso junto às Conferências e Conselhos em cada país, 
assim como nas escolas e colégios vicentinos, bem como nas Universi-
dades Católicas.

Baixar:
Bases Ano Clavé
Anexo Clavé 
Mais informações: cgi.formation@ssvpglobal.org

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases-concurso-Ano-Clav%C3%A9-2020-pt.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Anexo-Ano-Clav%C3%A9-2020-pt.pdf
mailto:cgi.formation%40ssvpglobal.org?subject=
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A primeira reunião do ano de 2020, no âmbito do Conselho Geral Internacional, 
realizada no dia 23 de fevereiro passado, aconteceu nas dependências da nova sede 

mundial, situada em Paris (França), na rua Glacière, número 65. 

A primeira reunião do ano de 2020, no âmbito do Con-
selho Geral Internacional, realizada no dia 23 de feve-
reiro passado, aconteceu nas dependências da nova 
sede mundial, situada em Paris (França), na rua Gla-
cière, número 65. 

A leitura espiritual, brilhantemente elaborada pelo 
padre Andrés Motto, CM, tratou sobre as “Causas da 
Pobreza”.

Em seguida, o 16º Presidente Geral, confrade Renato 
Lima, anunciou os nomes da nova Secretária Geral, 
consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet (França), e 
do novo Ouvidor Geral, confrade Alfons Ten Velde (Pa-
íses Baixos). O confrade Bertrand Ousset, que deixou a 
função de Secretário Geral, continua nos trabalhos de 
inauguração da sede e da revisão dos estatutos inter-
nacionais, a quem o Conselho Geral agradece profun-
damente por sua dedicação e esforço.

Conselho Geral realiza a primeira reunião 
da diretoria internacional na nossa nova casa

Na reunião, o confrade Renato destacou as recentes 
viagens realizadas (Líbano, França e Itália) e enfatizou 
as próximas missões a diversos países, como Mal-
ta, Espanha, Suíça, Portugal, Brasil, Estados Unidos e 
América Central. Houve registro, com grande alegria, 
dos primeiros passos da SSVP em Marrocos, após ação 
frutífera do Projeto “SSVP Plus”, com o apoio do Con-
selho Superior da Espanha.

Sobre a Família Vicentina, a SSVP ficou encarregada 
de organizar ações concretas para o “Dia Mundial dos 
Pobres” em 2020. O próximo “Bate-Papo com o Pre-
sidente Geral” (talk show) será no dia 29 de março, 
em espanhol, direto de Madri. A visita ao túmulo do 
cofundador Félix Clavé será em 15 de setembro, na ci-
dade de Pau, ao sul da França.

A respeito da 2ª Assembleia “All Africa”, voltada para 
os presidentes nacionais dos 40 países em que a SSVP 

atividades internacionais
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Conselho Geral realiza a primeira 
reunião da diretoria internacional 
na nossa nova casa

está presente no continente africano, a diretoria de-
cidiu postergar a realização do referido evento (que 
seria organizado em junho em Nairóbi) até que o orça-
mento econômico do encontro esteja finalizado.

Também houve a análise sobre o relatório da Secreta-
ria Geral e das possíveis melhorias na gestão adminis-
trativa e de pessoal da sede internacional. Decidiu-se, 
ainda, que haverá um workshop sobre os prováveis 
novos estatutos da Confederação, durante a reunião 
anual de Nairóbi. 

O acordo de cooperação com a “Ordem de Malta”, na 
área de gestão de obras assistenciais e lares de idosos, 
será assinado em junho, em Roma. Foram dados mais 
detalhes sobre o processo de canonização de Ozanam, 
depois da recente visita do Presidente Geral à cidade 
brasileira de Mariana, onde um possível milagre teria 
acontecido.

Na área da juventude, foram trazidas informações 
sobre o 1º Fórum Latino-americano de Jovens da 
América 2 e 3, a realizar-se em setembro no Brasil; 
elaboração do Manual Internacional de Juventude; 
produção de uma cartilha para ajudar na fundação 
de Conferências Vicentinas em universidades; prepa-

ração do Dia Internacional dos Jovens da SSVP (4 de 
julho de 2020); e anúncio de uma reunião em março 
de 2021 em Lisboa com os 12 delegados territoriais 
da juventude.

O Vice-presidente Geral, Joseph Pandian, prestou infor-
mações sobre as ações de Ajuda Fraterna Internacional 
(twinning) e da Comissão Internacional de Ajuda e De-
senvolvimento (Ciad), apelando aos países para serem 
mais generosos com novas doações para projetos es-
peciais em várias partes do planeta. O Tesoureiro Geral, 
confrade Larry Tuomey, apresentou as contas de 2019 
e o orçamento para 2020. A consócia Claire Victory 
(Austrália) falou sobre uma proposta de “Protocolo de 
Salvaguarda”. Foi aprovado que a Medalha “Caridade 
na Esperança” será concedida ao Serviço Jesuíta de Re-
fugiados. A consócia Marisa Téllez (Espanha) enfatizou 
os próximos passos da área de formação e também de 
comunicação.

No dia 24 de fevereiro, a diretoria realizou uma reunião 
de trabalho com os empregados da sede internacional. 
Decidiu-se que em 16 de abril, haverá um encontro de 
formação para o staff. A próxima reunião da diretoria 
será no dia 13 de junho, no Quênia, com as graças de 
Deus.

atividades internacionais
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Informe da atividade da Vice-presidência 
Territorial da América 3

A SSVP DA 
ARGENTINA 
ELEGE UMA NOVA 
PRESIDENTE 
NACIONAL 
No sábado 15 de fevereiro, o Con-
selho Nacional da SSVP da Argen-
tina, composto na atualidade por 
40 conferências ativas que reú-
nem a 600 confrades, celebrou 
uma Assembleia Extraordinária 
para eleger o novo Presidente na 
pessoa de Soraya Biglioni. A re-
união se realizou na oficina do 
Conselho Nacional adjunta ao Lar 
Santa Clara de Assis, em Buenos 
Aires, a capital do país. O Vice-pre-
sidente Territorial Internacional da 
região América 3 (América do Sul), 
Júlio César Marques de Lima, este-
ve presente e falou sobre “as atri-
buições do Conselho Nacional e os 
desafios da SSVP na Argentina”.

REUNIÃO DOS PRESIDENTES DE CONFERÊNCIA NO EQUADOR 
Nos dias 15 e 16 de fevereiro, na Casa Tadeo Torres, na cidade de Cuenca, o Conselho Nacional pro-
moveu o encontro para os Presidentes das Conferências vicentinas do país, com o objetivo de pla-
nificar as atividades da SSVP para o biênio 2020/2021. Sebastião Ribeiro, Coordenador da Zona 2 da 
América 3 (América do Sul), representou ao CGI nesta reunião.

atividades internacionais
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VISITA AO SURINAME
De 9 a 12 de janeiro de 2020, o Vice-presidente Territorial Inter-
nacional (VPTI) para América do Sul, Julio Cesar Marques de Lima, 
visitou a SSVP do Suriname.

O VPTI esteve em Paramaribo, a capital do país, para unir-se aos 
membros da Conferencia de Santa Rosa de Lima, a única unidade 
vicentina ativa no país. A SSVP está presente no Suriname des-
de 2015, quando foi fundada a Conferência na Paroquia de San-
ta Rosa de Lima, no centro da cidade. Atualmente, a Conferencia 
está formada por 8 confrades. 

Durante sua visita, Julio César Marques participou da Conferên-
cia, oferecendo uma mini-sessão de formação para os confrades, 
esteve em reunião com o Sr. Bispo de Paramaribo e, finalmente, 
visitou outra obra paroquial da localidade para presentear a SSVP 
e informar a um grupo de pessoas interessadas em formar uma 
nova conferencia.

Informe da atividade da Vice-presidência 
Territorial da América 3

Foto de arquivo. Curso de formação em 2015

atividades internacionais



15
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Projetos da SSVP 
Oceania

A região inclui simultaneamente alguns dos países mais 
ricos (com maior renda per capita) do mundo e também 

alguns dos mais pobres, e dela surgem muitos desafios para 
a SSVP e para a comunidade mundial. 

Um tema comum em toda a Região é a vocação e as perspectivas vicen-
tinas compartilhadas, que possibilitam que os membros trabalhem com 
originalidade e energia para responder às necessidades que encontram 
em seus países. 

Nas Ilhas Salomão, apesar dos vicentinos possuírem poucos recursos, 
fundaram uma escola primária para crianças em um município na peri-
feria da capital. 

Em Vanuatu, foram criados centros de assistência infantil com fins edu-
cacionais para os membros mais jovens da comunidade. 

Já em Papua Nova Guiné, as conferências sobrevivem e continuam a ser-
vir suas comunidades sem possuir um Conselho Nacional.

A Oceania 
compreende os países 
da Austrália, 
Fiji, 
Quiribati, 
Nova Zelândia, 
Micronésia, 
Papua Nova Guiné, 
Samoa, 
Ilhas Salomão, Timor 
Leste, 
Tonga 
e Vanuatu. 

Encontro de Brisbane (maio de 2019)

Frank Brassil 
Vice-presidente Territorial Internacional para a Oceania

atividades internacionais
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Timor-Leste passou por um rejuvenescimento com 
novos (e mais jovens) líderes.

Quiribati e Micronésia, no entanto, sofrem devido 
às questões de distância geográfica (locais extrema-
mente remotos) e baixos níveis de renda, mas ainda 
assim, os membros continuam a encontrar maneiras 
maravilhosas de ajudar suas comunidades.

Austrália e Nova Zelândia estão fortemente compro-
metidas com a geminação do programa Adote um 
Aluno (Assist a Student), que financia a educação dos 
jovens por meio das conferências locais.

Um importante programa em toda a Região consiste 
em melhorar a governança e a gestão em nível nacio-
nal. O exame minucioso e criterioso das transferên-
cias financeiras internacionais pelos governos dos 
países doadores exige níveis mais altos de controle 
e transparência financeira e organizacional. Alguns 
conselhos nacionais não são instituídos e outros ca-
recem de sistemas de controle financeiro. Muitos 
países não têm a Parte 3 da Regra (também chamada 
de “Estatutos Internos dos Conselhos Nacionais”, é a 
parte que consiste no regulamento nacional da SSVP 

Projectos da SSVP en Oceanía

e sofre variações de acordo com a legislação de cada 
país), de maneira que um modelo de Regra foi desen-
volvido e está sendo implementado.

Um desafio crítico dentro da Região é a comunicação. 
As distâncias geográficas são grandes (geralmente é 
preciso cruzar grandes extensões do oceano para su-
perar essas distâncias). Em muitos lugares a comu-
nicação também é difícil, e reunir membros para as 
reuniões e encontros nacionais pode ser muito caro. 
As tarifas aéreas e as balsas entre as ilhas são caras, 
especialmente devido à baixa renda de muitos mem-
bros e conferências.

Por outro lado, o compromisso dos vicentinos é mui-
to forte e há disposição para abraçar a mudança. Em 
muitos lugares, emerge e está presente a juventu-
de na SSVP e isso deve ser incentivado. Em maio de 
2019, presidentes nacionais e representantes da ju-
ventude se reuniram em Brisbane, na Austrália, para 
uma reunião focada em governança, formação, trei-
namento e integração de jovens. Um dos resultados 
dessa reunião foi que o senso de união e a unidade 
que foram muito fortalecidos. Temos um profundo 
sentimento sobre ser/representar a Oceania na SSVP. 

TIMOR- LESTE

MICRONESIA

atividades internacionais
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Paraíso perdido

Paraíso perdido em setembro 
de 2019. O furacão Dorian foi o 
mais intenso ciclone tropical a 
atingir as Bahamas.  

É considerado o pior desastre natu-
ral da história do país, sendo um dos 
mais poderosos furacões registrados 
no Oceano Atlântico. A devastação 
na Grande Ilha das Bahamas, em par-
ticular, foi horrível. 

Estava agendado para discursar no 
encontro anual do Conselho Superior 
das Bahamas, em 28 de setembro, na 
Festa de São Vicente de Paulo. Entre-
tanto, após enormes estragos e per-
das de vidas, em decorrência direta 
do Dorian, o encontro foi compreen-
sivelmente cancelado. 

Desde que comprei minha passagem 
aérea antes do furacão, liguei para 
Shurn Brown, Presidenta da SSVP 
para o Conselho Superior das Baha-
mas, e disse que gostaria de visitar e 
oferecer qualquer apoio, desde que 
as companhias áreas fossem capazes 
de voar até Nassau (capital das Baha-
mas).

Consegui voar em 26 de setembro, 
quase um mês após o furacão, e fi-
quei relativamente surpreso ao ver 
como Nassau havia sofrido danos 
mínimos. Na sexta-feira, dia 27, voei 
para Freeport (na Grande Ilha das 
Bahamas), para ver o Aeroporto, que 
assim como grande parte da ilha, continuava sem 
eletricidade. Então, voos tanto para saídas quanto 
chegadas poderiam ocorrer somente à luz do dia.   

Shurn Brown me encontrou naquilo que restou do 
Aeroporto e, juntamente com mais dois Vicenti-

nos, me levou até o extremo leste da Grande Baha-
mas, onde o Dorian permaneceu por quase 3 dias 
na categoria 5, com ventos aproximando 185mph 
(298km/h). Cerca de 600 pessoas ainda estavam de-
saparecidas, muitas das quais, provavelmente, leva-
das para o mar.  

Michael Nizankiewicz
Vice-Presidente Territorial Internacional, América 1

atividades internacionais
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Paraíso perdido

Minhas palavras não poderiam descrever a devasta-
ção que presenciei naquele dia, então incluí apenas 
algumas das fotos que tirei.

Não foram apenas os imensos danos e a perda de vi-
das que atingiram meu coração, mas também a dor 
nos olhos dos meus anfitriões, sabendo que algumas 

das casas perdidas pertenciam a seus amigos. Quan-
do voltamos a Freeport naquela noite, insisti em con-
vidar Shurn (centro) e sua vice-presidente Wanrea 
Roxbury (esquerda) para jantar em um dos poucos 
restaurantes de Freeport com eletricidade. 

No sábado, 28 de setembro, Shurn me levou à sua 
conferência na Paróquia de Nossa 
Senhora Estrela do Mar. A Igreja 
sofreu inundações significativas, 
mas, graças a Deus, o novo telha-
do permaneceu intacto. No entan-
to, a escola adjacente teve severas 
inundações e as crianças da esco-
la tiveram de ser realocadas até a 
reparação dos danos. Na despensa 
da conferência, carregamos veí-
culos com suprimentos quentes e 
frios e dirigimos por vários bairros, 
entregando a comida às famílias 
que permaneciam sem eletricida-
de.

Nessa foto, Shurn e eu entregamos 
alimentos para uma idosa que já es-
tava sem eletricidade por mais de 
um mês.

O espírito das pessoas das Bahamas 
é forte, assim como o dos membros 
do Conselho das Bahamas. Claro, Vi-
centinos de todo o planeta respon-
deram com orações. Uma das mais 
novas conferências, Santo Inácio 
nas Grandes Ilhas Cayman fizeram a 
sua primeira angariação de fundos 
e enviaram quase $5,000 ao Con-
selho das Bahamas. A CIAD votou 
para conceder o montante máximo 
ao Conselho. Inúmeras outras confe-
rências nos EUA também responde-
ram com dólares para ajudar com a 
reconstrução. 

O Senhor é bom e, com o tempo, as 
Bahamas se tornarão novamente o 
paraíso na Terra. 

Michael Nizankiewicz (no centro da imagem) junto 
aos confrades das Bahamas  

Entrega de lotes de alimentos

atividades internacionais
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Relatório Annual 2019 
A CIAD (Comissão de Ajuda Internacional e Desenvolvi-
mento) é uma comissão do Conselho Geral Internacional 
da Sociedade de São Vicente de Paulo que examina soli-
citações de financiamento para os Projetos da Socieda-
de em todo o mundo. Sua ação se concentra na ajuda de 
emergência, reabilitação após desastres, desenvolvimen-
to de projetos, e a expansão e fortalecimento da Socie-
dade.

A CIAD consiste de 8 dos voluntários da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, de todos os continentes, apoiado por 
um membro da equipe.

Esta ação é financiada pelas doações dos Conselhos Na-
cionais, principalmente em resposta aos apelos feitos 
após grandes catástrofes, mais raramente, por doadores 
externos. A CIAD não capta recursos diretamente do pú-
blico em geral desde a sua fundação e a fonte é reservada 
para o Conselho Nacional.

Fornece ajuda de emergência em situações de crises hu-
manitárias e programas de recuperação de fundos (após 
desastre natural, por exemplo), bem como trabalho de 
desenvolvimento. É também responsável pelo monitora-
mento do uso dos fundos alocados para estes projetos ao 
redor do mundo.

Algumas figuras...

CIAD apoio em 
2019:

€ 808,885
60 intervenções 

41 países

Oriente Médio
€ 199,564 
24%

Asia € 345,097
42%

Africa
€ 191,559
25%

America 
€ 56,868
7%

Europa
€ 15,797
2%

atividades internacionais
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CIAD: Relatório Annual 2019

PARTE 1: 
VISÃO GERAL DE CONCESSÕES 
DE 2019 

1 - Desastres (natural ou provocados pelo 
homem) : € 661,180

1a) Emergência (€ 60,108  -8 %)
Ações de emergência da CIAD são pequenas intervenções destinadas a 
dar apoio às vítimas imediatamente após um desastre, aproveitando a 
presença local de vicentinos, que geralmente fornecem assistência de 
emergência, como alimentos, medicamentos, água ou roupas, coberto-
res ou tendas. Eles são limitados a € 3-5.000, levando em consideração 
que emergências não são a especialidades das conferências. 

Em 2019, este processo foi usado em diversas ocasiões: 

- Inundações em Moçambique, Malawi, Zimbabwe, Canadá, Nepal
- Seca em Angola e Namíbia
- Fome em Madagascar
- Tremor de terra na Albânia
- Ciclone Dorian nas Bahamas
- Situação política, guerra, terrorismo ou assistência a refugiados em 
Moçambique, Iraque, Burkina Faso, Líbano. 

1b) Reabilitacão (€ 601,072 – 74%)
Projetos de reabilitação de longo prazo são o caminho para a SSVP “tra-
zer as pessoas de volta à vida normal” através da educação, formação 
profissional, reconstrução, etc.

Desenvolvimento € 120,916
15%

Desastres:
Emergência € 60,108

8%

SSVP 
€ 26,789

3%

Desastres:
Reabilitacão  € 601,072  

74%

atividades internacionais
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Líbano 
 Assistência aos Refugiados 

€ 116,540
Beneficiários: 90 refugiados idosos e 20 crianças

SSVP no Líbano :43 Conferências  and 755 membros – www.stvincent-lb.org
Líbano, um país de 4 milhões de habitantes, está hospedando 1,5 mi-
lhões de refugiados, principalmente da Síria e Iraque vivendo em grande 
pobreza.
SSVP no Líbano, com o apoio da CIAD, está oferecendo refeições duas 
vezes por semana para 90 idosos e oferecendo bolsa integral a 20 crian-
ças, todas refugiados da Síria e Iraque. 

Síria
Gerador para idosos 

€ 14,855

SSVP em Aleppo – 10 Conferências – 75 membros 
Como a situação está melhorando lentamente após muitos anos de 
guerra, no meio da fase de reconstrução em Aleppo, a SSVP iniciou a 
reforma de sua casa para idosos com 35 residentes e 10 funcionários. 
Com o racionamento de energia elétrica, foi essencial ter um gerador 
para trazer os moradores de volta a um local decente, depois de quase 
5 anos de exílio forçado.

Filipinas
“Reconstruindo vidas” - Programa (ano 6

 € 46,480 em 2019

SSVP nas Filipinas : 546 Conferências  e 7.280 membros 
Este programa de € 1.3 milhões, 5 de 8 anos começou em 2014 para 
aliviar o sofrimento das vítimas do super tufão Haiyan, cobrindo vários 
campos como:
Educação (taxas escolares, material, comida e acomodação para 800 
alunos no ensino médio, faculdade e profissional)
Reconstrução de 200 casas
Saúde (missões e campanhas médicas)
Meios de subsistência (lançamento de uma cooperativa para criar pe-
quenas empresas e microcrédito para 500 pessoas)

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais

https://www.stvincent-lb.org/vincent/
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Índia
Inundações de Kerala e ciclone Gaja 

€ 278,660

SSVP na Índia : 7.300 Conferências  e 67.000 membros 
No final de 2018, a Índia foi atingida por desastres naturais graves, em par-
ticular o ciclone Gaja e as inundações em Kerala. Com o apoio da CIAD, a 
SSVP pode trazer: 
- Educação suporte para 360 estudantes
- Projetos de autoajuda e ajuda para 500 famílias 
- Reparos e reconstrução de 112 casas 

Malawi 
Assistência a vítimas de inundação 

€ 25,086

SSVP em Malawi : 121 Conferências – 2.800 membros 
Malawi é afetado anualmente por uma sucessão de inundações e períodos 
de seca. Este ano, a ajuda da CIAD permitiu fornecer alimentos para cobrir 
situações de emergência extrema para 300 famílias, mas também com co-
lheita, tentar favorecer a segurança alimentar dos beneficiários, e evitar a 
mera assistência sempre que possível.

Moçambique 
Alívio de inundações e ciclones 

€ 25,000

SSVP em Moçambique : 34 Conferências
Em um espaço de 2 meses (Fevereiro e Março) Moçambique sofreu sucessi-
vos desastres naturais de pequena e grande escala que em conjunto deixa-
ram milhares de pessoas mortas, enquanto milhões a mais no pântano da 
vulnerabilidade e da extrema pobreza.
Com ajuda da CIAD, a SSVP forneceu refeições a 500 famílias, alimento e 
apoio agrícola, como sementes e treinamento, enquanto cerca de 400 fa-
mílias foram beneficiadas de formas complementares com o apoio em ma-
terial de construção. Um total de 600 famílias também se beneficiaram da 
rede mosqueteira e cloro para purificar água.

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais
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Venezuela 
Crise econômica

€ 8,847

SSVP na Venezuela : 16 Conferências – 410 membros- 
https://www.facebook.com/SSVPvenezuela/
A Sociedade na Venezuela está se esforçando para continuar prestando 
assistência aos pobres na terrível crise política e econômica pela qual o 
país está passando. É até difícil enviar fundos para o país; entretanto, a 
CIAD conseguiu dar esse pequeno suporte para distribuir cestas de ali-
mentos e apoiar cantinas da SSVP. 

Sri Lanka 
Projeto educacional para 

vítimas de guerra 
€ 9,859

E também…
Argentina - Reparos na casa de idosos da SSVP 

Burkina Faso -  Assistência alimentar e humanitária às pessoas deslocadas por terroristas 
Zâmbia - Assistência alimentar às vítimas da seca 

Nepal - Cobertores para o inverno 

Madagascar 
 Assistência para vítimas de ciclone 

€ 25,186

SSVP em Madagascar : 160 Conferências – 3.000 membros
Madagascar é um dos países mais pobres do mundo e é atingido anual-
mente por ciclones. 
Com ajuda da CIAD, os vicentinos concluíram o programa de reconstru-
ção iniciado em 2018 e conseguiu reconstruir 12 casas. 

SSVP em Sri Lanka : 335 Conferências – 3.500 membros
Em diversos distritos do Sri Lanka, muitas famílias ainda vivem em uma 
condição muito vulnerável após 30 anos de guerra, embora já se ten-
ha terminado há 10 anos. A Sociedade selecionou 705 estudantes para 
apoiá-los com material escolar e ou roupas, alimentos, bicicletas, cursos 
especiais, escola noturna e equipamentos como mesas, cadeiras e com-
putadores.

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais
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2 - Desenvolvimento (€ 120,916 – 15%)

Camarões
 Fazendas

€ 2,300(€ 20,000)

SSVP em Camarões:  192 Conferências
Uma Conferência nos Camarões criou uma fazenda e solicitou o apoio 
da CIAD para alguns custos iniciais e de desenvolvimento. Uma primeira 
fase de € 2.300 foi concedida para cobrir os custos de legalização, de 
modo que, a Conferência tivesse a posse legal das terras doadas para o 
projeto. Isto se transformará em um projeto de criação de lucro e em-
prego. 

Burkina Faso 
treinamento para criação de suínos 

€ 8,020

SSVP em Burkina Faso : 31 Conferências – 800 membros
O projeto consiste em criação de pequenas fazendas, nas instalações 
dos beneficiários, em que 5 a 10 jovens da paróquia devem ser treinados 
a cada ano, durante um mês, no manejo da criação de suínos e apoiado 
em sua criação para melhorar sua criação em seu ambiente. Isso inclui 
a configuração de material das fazendas, fornecimento de leitões, ma-
nutenção inicial e alimentação e treinamento profissional para que os 
beneficiários alcancem a auto-suficiência e a segurança alimentar.

Sudão do Sul

SSVP no Sudão do Sul: 29 Conferências
 Seja no orfanato da esperança - € 15,000
Considerando que não é sua finalidade, a CIAD está ajudando a cobrir 
parte dos custos de funcionamento de um orfanato que fornece todas 
as necessidades (acomodação, alimentos, acesso a educação) para 20 
crianças de rua.  Este é um suporte contínuo a partir de 2018.
Fazenda piloto - € 15,000
Com a CIAD e a ajuda de outros parceiros, a SSVP no Sudão do Sul está 
desenvolvendo uma fazenda a fim de cultivar culturas orgânicas de alto 
rendimento para gerar renda para sustentar projetos, melhorar a segu-
rança alimentar e alimentar os pobres através de preços subsidiados.

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais
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Jerusalém 
Jardim de infância e apoio à formação profissional 

€ 34,000

A única Conferência da SSVP em Jerusalém está se esforçando para di-
minuir a “fuga de cérebros” e especialmente católicos deste berço do 
cristianismo. A SSVP está pagando taxas para enviar crianças ao jardim 
de infância, com a dupla vantagem de favorecer sua educação e sociali-
zação, permitindo que seus pais arranjem um emprego. Além do mais, 
a SSVP está financiando a formação profissional de jovens locais, para 
que eles possam encontrar um emprego local, e não precisem fugir da 
cidade. 

E também…
Myanmar – Seções 
de treinamento sobre 
mudanças sistêmicas para 
membros
Itália – Apoio a uma 
atividades de pais em 
favor de famílias pobres 
Senegal – Acomodação 
para estudantes da SSVP 
no Centro de Treinamento 
Profissional 

Brasil
Banheiro móvel

€ 8,000

SSVP no Brasil  15.500 Conferências – 150.000 membros
Por ocasião do contato semanal com pessoas sem-teto, trazendo comida, 
artigos de higiene pessoal, roupas e cobertores durante a noite, também 
oferecendo escuta fraternal a essas pessoas assistidas, os vicentinos de 
Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, tem reunido as principais deman-
das dessa população de rua, buscando resgatar aspectos relevantes para 
o estabelecimento da vida humana em condições dignas. Entre essas 
demandas, a necessidade de um lugar para tomar banho se destacou 
marcadamente para milhares de homens e mulheres atendidos. Assim, 
a CIAD apoiou a compra e adaptação de um trailer, que será capaz de ser 
deslocado pela cidade para atender os sem-teto, oferecendo banho para 
homens e mulheres.

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais
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República Centro Africana 
Assistência para vítimas de guerra e terror 

€ 38,950

O país mais pobre do mundo está sofrendo extremamente com a violên-
cia. A SSVP presta assistência a milhares de pessoas refugiadas, fugindo 
da violência ou voltando para casa. 
Com a CIAD, 4 missões foram organizadas em 2017 e 4 em 2018 para 
distribuir comida, artigos de higiene e domésticos e roupas. 

Nepal
Reconstrução de terremotos 

€ 780,000 em 3 anos

Após o tremendo terremoto que ocorreu em 2015, a SSVP iniciou um 
ambicioso programa de reconstrução em 2016 junto com a Caritas. As 
300 casas planejadas foram finalizadas em 2018.
Além disso, as conferências da SSVP montaram alguns pequenos proje-
tos, como a cria de porcos e outros tipos de animais, apoio educacional, 
assistência médica ou fornecimento de alimentos.

PART 2 : ALGUNS PROJETOS PASSADOS

3 - Expansão da SSVP (€ 26,789 – 3%)

3a) “SSVP Plus” (€ 10,733)
“SSVP Plus” é um programa do CGI para estabelecer ou estabelecer a SSVP em países onde não está. As mis-
sões neste contexto ocorreram no Níger, Libéria, Tanzânia e nas Ilhas Cayman.

3b)Fortalecimento da SSVP (€ 16,056)
Para ajudar a desenvolver ou fortalecer a SSVP em países onde é fraca, a CIAD apoiou o financiamento de 
vários tipos de atividades, como treinamento, apoio aos custos de funcionamento dos conselhos nacionais, 
equipamento material ou financiamento de montagens. Isto ocorreu na República Centro Africana, Madagas-
car, República Democrática do Congo, Venezuela, Panamá, Honduras e Nepal. 

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais
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Benin 
Equipamentos para o Centro Médico da  SSVP 

 € 14,265

Com a ajuda da SSVP francesa e apoio da igreja local, a SSVP em Benin 
criou um centro médico em uma área à beira do lago, onde não exis-
tia instalações médicas. A CIAD financiou a compra de material médico. 
Agora, isso oferece a uma área de 200.000 pessoas o acesso à assistên-
cia médica, que é um êxito excepcional.

Líbano 
Projeto de refeições 

€ 17,377

A CIAD apoiou a criação, por parte de uma conferência, de uma oficina 
de culinária/catering que está comprometida com o desenvolvimento 
local através da compra da produção agrícola na localidade, a criação de 
empregos e de atividades geradoras de renda para os trabalhadores e 
para a conferência.

Botswana
Centro de informações da SSVP para o 

Centro de crianças
 € 13,800

A Conferência da Catedral de Cristo Rei administra uma casa, chamada 
“Centro da SSVP”, para crianças órfãs e idosos desfavorecidos que não 
têm parentes que possam cuidar deles.
A CIAD apoiou a construção de uma biblioteca, área de estudo e labora-
tório de computador para as crianças hospedadas neste Centro. A SSVP 
também concede acesso a outras crianças desfavorecidas do bairro.

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais
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Através da CIAD, o CGI está constantemente tentando apoiar os es-
forços dos vicentinos para ajudar nossos amigos necessitadas em todo 

o mundo! As necessidades são enormes, permanentes, evolutivas e 
não se limitam as grandes catástrofes já conhecidas! Nossa Comissão 
de Ajuda e Desenvolvimento Internacional precisa de apoio contínuo 

para continuar seu trabalho vital!

Conferências ou Conselhos que desejam apoiar a CIAD podem fazer 
através do Fundo para  a Solidariedade Internacional (FIS)… 

Favor entrar em contato com seu Conselho Nacional ou com o CGI! 

 cgi.ciad@ssvpglobal.org

www.ssvpglobal.org

Etiópia 
Formação profissional na prisão

 € 4,300

Com o benefício extra de restabelecer a SSVP na Etiópia, uma conferên-
cia que está trabalhando em uma prisão em Ambo, comprou uma má-
quina de solda e uma máquina de madeira para permitir que os presos 
recebam treinamento, trabalhem e ganhem a vida com a atividade.

CIAD: Relatório Annual 2019atividades internacionais
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Visita do CGI à 
República Dominicana
Os representantes do CGI se uniram aos vicen-
tinos dominicanos durante sua Assembleia e 
eleição da nova Presidência Nacional da SSVP.

De 5 a 9 de fevereiro, os membros do CGI estiveram em 
visita aos vicentinos dominicanos e participaram ativamen-
te da Assembleia Nacional, bem como da eleição da nova 
Presidência Nacional da SSVP do referido país. O CGI esteve 
representado pelos seguintes membros: María del Carmen 
Guzmán (Vice-presidente Territorial Internacional para a 

América 2); Gladys Herrera (Coordena-
dora da Zona 1 - América 2); e Edgardo 
Fuentes (Delegado da Juventude para a 
América 2).

Após as reuniões e a eleição da nova 
equipe, foram definidas as bases/funda-
mentos para uma melhor estruturação 
do Conselho Superior Nacional. Da mes-
ma forma, foram criados novos postos 
e nomeados delegados para geminação 
(Jumelage/União Fraternal), treinamen-
to/formação, e juventude. Quanto à ju-
ventude, foi criado um Comitê Nacional 
formado por jovens, com o objetivo de 
motivar e levar e apresentar a SSVP para 
a juventude.”

Membros do CGI

Reunião de jovens

Assistentes na assembleia 

atividades internacionais
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Carta-Circular 2020
Pelo quarto ano consecutivo, o nosso confrade Renato Lima 
de Oliveira, 16º Presidente Geral da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, publicou a Carta-Circular, na qual se dirige a 
todos os confrades e consócias do mundo, trazendo temas 
para a reflexão de todos. 

Desde 1841, é tradição entre os Presidentes Gerais escreverem a Car-
ta-Circular. O documento é dividido em cinco capítulos: 1) Introdução; 
2) Notícias do Conselho Geral; 3) Recomendações aos vicentinos; 4) Ano 
Temático Internacional sobre o fundador Félix Clavé; e 5) Conclusões. Na 
versão de 2020, nosso presidente Renato enfatiza as ações relacionadas 
à juventude, Nações Unidas, comunicação, expansão da SSVP em novos 
territórios, o problema da burocracia, as eleições em Conselhos, o valor 
da Mudança Sistêmica, a importância das redes sociais, a oração e a co-
rreção fraterna, entre outros assuntos relevantes.

Tendo em vista que a Carta-Circular é relativamente extensa (15 pági-
nas), recomendamos que a mesma seja meditada em partes, durante as 
reuniões das Conferências. Agradecemos aos Conselhos Superiores que 
puderem colaborar com o Conselho Geral na difusão da Carta-Circular 
em seus países, publicando-a na internet e debatendo-a nos cursos de 
formação e reuniões. Críticas, sugestões e comentários:
 cgi.circularletter@gmail.com. Boa leitura!

Renato Lima enfatiza 
as ações relacionadas 
à juventude, 
Nações Unidas, 
comunicação, 
expansão da SSVP 
em novos territórios, 
o problema da 
burocracia, 
as eleições em 
Conselhos, o valor da 
Mudança Sistêmica, 
a importância das 
redes sociais, a 
oração e a correção 
fraterna, entre outros 
assuntos relevantes.

comunicación / divulgacióncarta-circular

Ligação para o Carta-Circular

https://vincentians.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Carta-Circular-Pt-2020.pdf
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Marie-Françoise 
Salesiani-Payet, nova 
Secretária Geral  
Desde o fim de fevereiro de 2020, o Conselho Geral 
Internacional conta com uma nova Secretária Geral, 
uma vicentina com larga trajetória de pertença e 
compromisso a SSVP.

Nascida em uma família de espiritualidade vicentina e salesia-
na, que a ensinaram desde pequena o caminho de serviço que 
deveria fazer as pessoas mais pobres, acompanhando aos seus 
pais nas visitas as casas de família com necessidade.

Dentro da SSVP passou por diferente serviços: foi presidente de 
uma Conferência de Jovens e de um Conselho Departamental, 
e foi membro da mesa do Conselho Nacional da França durante 
o mandato de vários presidentes nacionais.

No Conselho Geral Internacional, participou em várias missões 
que a permitiram tomar pulso a instituição a partir de diferen-
tes perspectivas, trabalhando na área de formação y, ultima-
mente, como mediadora - “Ombudswoman” do Conselho Ge-

ral, ajudando no mantimento da unidade do espirito vicentino dentro da 
nossa entidade.

Além das responsabilidade mencionadas anteriormente, Marie Fran-
çoise Salesiani representa a SSVP nas Nações Unidas, em sua sede em 
Genebra. Isto, como disse ela mesma, “me dá a oportunidade de fazer 
ouvir a voz dos pobres no cenário internacional e de dar a conhecer os 
valores da espiritualidade vicentina”.

Agora, o Presidente Geral solicitou a ela essa nova missão como Secretá-
ria Geral, sucedendo ao cargo de Bertrand Ousset, a quem agradecemos 
o seu trabalho e compromisso com o Conselho Geral. Para Marie Fran-
çoise Salesiani, este cargo de serviço a faz submergir-se no coração do 
Conselho Geral e a dá a oportunidade de seguir trabalhando pela nossa 
querida Sociedade e por seu compromisso diário em favor dos mais vul-
neráveis de nossos irmãos.

No âmbito profissional e familiar, Marie Françoise Salesiani-Payet é pro-
fessora e empresária, está casada com três filhos e três netos, e tem 
uma meta muito simples: “Gostaria de ser simplesmente, um servidor 
inútil, carinhoso, respeitoso e confiado que arde no espirito de caridade 
e fraternidade de Frederico Ozanam e seus companheiros”.

 
 
 

actividades internacionales

“Gostaria de ser 
simplesmente, um 
servidor inútil, 
carinhoso, respeitoso 
e confiado que 
arde no espirito 
de caridade e 
fraternidade de 
Frederico Ozanam e 
seus companheiros”

comunicación / divulgaciónnomeações
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A maravilhosa história da cripta do
Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam

Na Igreja de Saint-Joseph des Carmes, em Paris, há um lugar muito especial para todos 
os vicentinos: nela, repousa o corpo do bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam, o 

principal fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Javier F. Chento
Membro da Comissão Internacional de Investigação Histórica do Conselho Genal Internacional

Na Igreja de Saint-Joseph des Carmes, em Paris, há um 
lugar muito especial para todos os vicentinos: nela, re-
pousa o corpo do bem-aventurado Antônio-Frederico 
Ozanam, o principal fundador da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo.

Federico morreu em Marselha em 8 de setembro de 
1853, apenas uma semana depois de chegar à França, 
já muito doente, após sua viagem à Itália. Os funerais fo-
ram realizados em dois lugares: em Lyon, onde a família 
dele queria enterrá-lo; e na Paróquia de Saint-Sulpice, 
em Paris, onde o corpo foi abrigado temporariamente, 
pois sua esposa Amélia insistia em enterrá-lo em uma 
igreja, embora as dificuldades fossem muitas, pois era 
proibido enterrar leigos dentro das igrejas.

Depois de muitas dificuldades e de recorrer a muitas 
pessoas, Amélia alcançou seu objetivo: com a permis-
são verbal do ministro Fortoul, amigo pessoal de Oza-
nam, e com o apoio fundamental do padre Lacordaire, 
ela conseguiu exumar o corpo de seu amado marido na 
Igreja de Saint-Joseph des Carmes, onde estavam esta-
belecidos os sacerdotes dominicanos naquela época, 
em uma pequena cripta que foi escavada no porão da 
igreja, no mesmo local onde continua hoje, acessando-
-a por uma escada no lado direito da igreja.

A imagem acima, sem data, descoberta recentemente, 
mostra a cripta como era originalmente, embora depois 
de alguns anos. Sabemos disso porque as manchas de 
umidade e mofo preenchem as paredes e, em um de 

história vicentina
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seus escritos de 1867, Amélia diz: “O 
salitre invadiu as paredes. O mofo afe-
tou o cimento e arruinou tudo o que 
eu havia mandado fazer, danificando 
todas as esculturas e obras”. 

A cripta teve duas grandes reformas: 
a primeira, por ocasião do centená-
rio do nascimento de Frederico Oza-
nam (1913), quando a Sociedade de 
São Vicente de Paulo construiu uma 
nova tumba de mármore e refor-
mou a cripta. A exumação canônica 
foi realizada em julho de 1929. Um 
novo acesso à cripta foi aberto e o 
altar foi completamente reformado (foto à direita).

Em 1953, centenário da morte de Antônio-Frederi-
co, a capela foi remodelada novamente. As colunas 
centrais foram removidas, bem como vários orna-
mentos. Um artista francês, René Dionnet, pintou o 

afresco do “Bom Samaritano” que, até hoje, ador-
na a parede (foto acima). Este é o aspecto atual da 
cripta, simples e humilde, onde milhares de vicenti-
nos de todo o mundo vêm, regularmente, para orar 
diante do túmulo de nosso querido bem-aventura-
do Ozanam. 

história vicentina
A maravilhosa história da cripta do
Bem-aventurado Antônio-Frederico 
Ozanam
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Encontro histórico reúne mais de 100 
ramificações da Família Vicentina

Celebrado os 400 anos do Carisma Vicentino e com o desafio de caminhar ainda mais juntos 
nos anos futuros, líderes de mais de 100 ramificações da Famvin se encontraram em Roma 

para compartilhar, entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2020, a felicidade de serem abençoados 
com a espiritualidade e o trabalho diante do lema: “A Família Vicentina avança”

família vicentina

O início deste encontro histórico, que foi transmitido 
por nossos amigos da Ozanan TV, contou com uma 
audiência com Papa Francisco que culminou com 
uma foto de todos os participantes do evento jun-
to ao Santo Padre. Em seguida, o P. Tomaz Mavric, 
Presidente do Comitê Executivo da Família Vicentina, 
convidou os participantes a olharem a realidade que 
está vivendo esta grande Família, sublinhando vários 
campos em que somos chamados a colaborar: a for-
mação, a educação e o cuidado aos mais necessita-
dos.

Por outro lado, P. Robert Maloney, precursor da Famí-
lia Vicentina e último Assessor Espiritual do Conselho 
Geral Internacional, falou do passado e do presente 
do carisma vicentino e nos convidou a sonhar sobre 
os objetivos que queremos alcançar em um futuro 
próximo como família.

Neste evento histórico, em que se reuniram mais 
de 205 participantes, também foram tratados de 

temas importantes como:

• A Missão da Família Vicentina;

• A Comunicação na Família Vicentina e a potente 
ferramenta que é a internet e as novas tecnolo-
gias;

• O impacto do Festival de Cinema da Família Vicen-
tina em 2018;

• A Aliança em favor das pessoas sem moradia – Fa-
mvin Homeless Alliance -  como uma iniciativa de 
grande importância dentro da Família Vicentina;

• A cultura das vocações e a transmissão do carisma 
através das ramificações da Família.

A SSVP esteve representada por Ricardo Tavares 
(Responsável pelo Departamento da SSVP para a Fa-
mília Vicentina), Eduardo Marques (representante da 
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família vicentina

SSVP para a Famvin nos campos de formação, cultura 
vocacional e expressão laica do carisma vicentino) e 
pelo Presidente Geral da SSVP, confrade Renato Lima 
de Oliveira, que participou ativamente deste evento 
com uma apresentação. 

A participação do nosso Presidente Geral esteve 
dedicada ao modelo de financiamento da Família 
Vicentina, fazendo propostas concretas ao compro-
misso econômico das ramificações nos eventos pro-
movidos pela Famvin, planejando um aumento da 
colaboração através da participação dos seus mem-
bros e colocando como exemplo a possibilidade de 
que cada vicentino possa contribuir com um dólar 
anual a Famvin.

Em outro momento de sua apresentação, Renato 
Lima enfatizou a busca pela santidade dentro do ca-
risma vicentino, apresentando frases de alguns mem-
bros da Famvin que já estavam nos altares, como é o 
caso do beato Frederico Ozanam e Santa Isabel Set-
ton, entre outros.

Finalmente, nosso Presidente Geral ressaltou mo-
mentos históricos da origem da SSVP, assim como, da 
contribuição indispensável de cada uma das pessoas 
que formam o grupo funcional da mesma, enfatizan-
do as virtudes de cada um deles; que tornam possí-
vel o nascimento da nossa querida Sociedade de São 

Vicente de Paulo. Além disso, apresentou a todos os 
participantes a canção dos 7 fundadores da SSVP que 
estreou em 2019, dentro dos atos programados para 
a celebração dos 180 anos do Conselho Geral Inter-
nacional da SSVP.

Esse encontro internacional dos líderes das ramifi-
cações da Família Vicentina foi realmente intenso, 
cheio de atividade, repleto de debates, grupos de 
discussão, celebrações e apresentações. Foi uma 
experiência tão enriquecedora que já se planeja 
a realização de uma próxima edição para 2023 ou 
2024.

Clique aquí para 
ver a apresentação 
que foi realizada 
pelo Presidente 
Geral da SSVP no 
histórico encontro 
internacional da 
Famvin em Roma, 
“A Família Vicentina 
avançada”. 

Vídeo producido 
por Ozanam TV 
sobre o encontro 
#Famvin2020Roma 

Encontro histórico reúne mais de 100 
ramificações da Família Vicentina

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/01/PDF-PGI-Roma-2020.pdf
https://www.facebook.com/ozanamtv/videos/vb.607219522652031/2535427780068032/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ozanamtv/videos/vb.607219522652031/2535427780068032/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ozanamtv/videos/vb.607219522652031/2535427780068032/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ozanamtv/videos/vb.607219522652031/2535427780068032/?type=2&theater
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IPara todos os Superiores Gerais, Provinciais, Pre-
sidentes das Associações e Movimentos, todos os 
membros da grande Família Vicentina

Amados irmãos e irmãs:

“Graça e paz de Deus, nosso Pai e Jesus Cristo, o Se-
nhor”

Como todos os anos, o Centro Internacional de For-
mação Vicentina (CIF) convida você ou quem você 
delega a participar da 5ª REU-
NIÃO CIF PARA A FAMÍLIA VI-
CENTINA. Será realizada de 
segunda-feira, 3 de agosto a 
quarta-feira, 26 de agosto de 
2020.

A reunião é dedicada para to-
dos os membros da Família 
Vicentina, sejam eles leigos, 
religiosos e/ou religiosas, re-
ligiosos ou diocesanos sacer-
dotes. É ofertado para todos 
aqueles que desejam aprofun-
dar os seus conhecimentos na 
ética e na espiritualidade Vi-
centina.

Nestas semanas veremos: o que é a Família Vicenti-
na; como trabalhar em conjunto na dignidade inte-
gral dos pobres; qual foi a inspiração original de São 
Vicente de Paulo e como aprofundá-la; algumas figu-
ras importantes da Família Vicentina; a ética Vicenti-
na; as formas eficazes de resolver a pobreza material 
e espiritual; como melhorar a união e economia dos 
nossos grupos.  

Tudo isso será acompanhado por algumas visitas à 
lugares Vicentinos em Paris e outros lugares na Fran-
ça. Será também um espaço para o conhecimento 
mútuo das associações e congregações Vicentinas. 
Além disso, dedicaremos tempo à oração e medita-
ção, bem como ao tempo livre.  

Esse convite é estendido para todos os leigos que, 
sem ser estritamente parte de uma associação Vi-
centina, trabalham arduamente em nossas obras: 
escolas, administração, obras de caridade, missões, 
secretariado, arquivos, mundo hospitalar etc. Me pa-
rece que esta reunião poderia ser um “bom presen-
te” para aqueles que estão comemorando seus votos 
ou aniversário de ordenação, ou para aqueles leigos 
que têm trabalhado por anos nos papéis de liderança 
em lugares Vicentinos. Da mesma forma, poderia ser 
uma parte do tempo bem gasto para aqueles que pe-
diram um ano sabático.  

Gostaria apenas de pedir-lhe que convide pessoas 
que estão curiosas a aprender sobre nossa espiritua-

Carta Anual 
Família Vicentina

Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Diretor do C.I.F.

família vicentina
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cópia do passaporte) é a fotocópia da passagem com 
a data de entrada e saída do país e a fotocópia do Se-
guro médico do viajante. Como você pode ver, nesse 
tipo de procedimento, os dois tópicos de informação 
que marque em itálico são providenciados antes do 
visto, não depois. Repito, se isso for feito com tempo 
suficiente, não haverá problemas. 

Despeço-me com o afeto inabalável que sinto por cada 
um de vocês. Seu irmão em Maria e São Vicente.

OBS 1: para confirmar a presença dos participantes 
ou qualquer dúvida, peço-lhe para escrever para o 
meu e-mail pessoal:
andresmotto@gmail.com

OBS 2: Você pode seguir as atividades do CIF no Face-
book em CIF France ou no nosso website: 
cif-paris.webnode.es/

lidade, que têm condições mínimas para o trabalho 
em equipe e que estão determinados a vir.  

Informação adicional. Esse encontro será na Casa 
Mãe da Congregação da Missão (Lazaristas), 95, Rua 
de Sèvres, PARIS FRANÇA (Mother House of the Con-
gregation of the Mission (Lazaristes), 95, rue de Sè-
vres, PARIS FRANCE). O curso é dado em Inglês, Es-
panhol e Francês. O custo é 1.900 Euros, incluindo 
todas as despesas.   

Últimos detalhes. Uma vez que a Casa Mãe da Con-
gregação da Missão tem um grande número de visi-
tantes, e nós temos um número limitado de lugares, 
você deve confirmar sua presença o mais rápido pos-
sível. E a partir de 3 de julho não haverá mais inscri-
ções. Responderei seu e-mail, enviando-lhe o registro 
com todas as informações necessárias. Lembre-se de 
que muitos países precisam de visto para entrar na 
França. Esse processo, geralmente, leva mais tempo 
do que se espera, então você deve fazê-lo com bas-
tante antecedência e apresentar os documentos que 
o governo francês exige. A primeira coisa que preci-
samos para iniciar o processo de visto (além da foto-

Carta Anual Família Vicentina
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Palestra do Presidente Geral da SSVP em Brasília 
sobreo 1º Encontro de Líderes 

da Família Vicentina
Na ocasião, o confrade Renato Lima reforçou a importância 

do Projeto “13 Casas”

família vicentina

No último dia 15 de fevereiro, em Brasília (Brasil), o 
16º Presidente Geral da SSVP, confrade Renato Lima 
de Oliveira, foi convidado para apresentar a palestra 
“Síntese do 1º Encontro dos Líderes Internacionais 
da Família Vicentina” para os representantes dos 
diversos ramos vicentinos presentes na Região Cen-
tro-Oeste do país. O evento reuniu cerca de 50 pes-
soas, oriundas de seis ramos vicentinos diferentes.

O confrade Renato fez uma síntese de todas as pa-
lestras apresentadas durante o evento de Roma, 
realizado em janeiro passado, mostrando as foto-
grafias dos expositores, das mesas redondas, dos 
grupos de debate e das celebrações. Um dos pontos 
de destaque foi a audiência com o Papa Francisco, 
que deu sua Bênção Apostólica aos vicentinos. Na 
palestra, Renato também enfatizou o trabalho da 
Ozanam TV ao transmitir, ao vivo, todas as ativida-
des. O presidente também explicou como usar o 

aplicativo “Yapp Famvin 2020”, ferramenta digital 
que reúne todos os documentos estudados durante 
o evento.

Além do tema principal da palestra, o presidente 
Renato destacou a importância do Projeto “13 Ca-
sas”, cuja meta principal, dentre outras possibilida-
des de intervenção social (como os refugiados, as 
pessoas que vivem em locais inadequados ou aque-

Foto de família dos participantes do encontro regional da Família Vicentina no Brasil
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les que foram desalojados por diversos motivos), 
é dar moradia decente a 10.000 pessoas até 2025. 
Renato apresentou, em detalhes, os fundamentos 
dessa iniciativa, apresentando as estatísticas mais 
atuais, a lista dos países que já iniciaram o projeto e 
as discussões, no âmbito das Nações Unidas, sobre 
a importância de se estabelecer um conceito mais 
amplo sobre a condição de sem-teto.

“Acolher aos irmãos sem-teto é dever de todo o 
cristão. E construir casas não é algo novo para nós 
da SSVP. Nossas Conferências estão acostumadas, 
desde sempre, a reformar ou construir moradias 
para os Pobres. A diferença, agora, com o projeto 
das 13 Casas, é que essas ações concretas devem 
ser feitas em unidade com a Família Vicentina, num 
contexto mais abrangente. Tenho a certeza de que 
essa proposta será um grande sucesso e, além das 
casas que serão edificadas, fortalecerá a colabora-
ção dentro da nossa linda Família Vicentina”, obser-
vou o presidente.

Uma relíquia de São Vicente de Paulo, doada pela 
Congregação da Missão ao Conselho Geral Inter-
nacional da SSVP, foi exposta aos participantes do 
evento, o que emocionou e motivou a todos os pre-
sentes.

Palestra do Presidente Geral da SSVP em 
Brasília sobreo 1º Encontro de Líderes 
da Família Vicentina

Relíquia de São Vicente que foi 
exposta durante o evento

Presidente Geral resume o encontro 
realizado em Roma, que reuniu as 
lideranças vicentinas internacionais
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Andrés R. M. Motto, CM.
Consejero Espiritual Internacional de la SSVP

Seguimos analisando o complexo tema da pobreza, 
para ajudar cada vez mais os mais necessitados. Es-
crevo estas páginas em meio a noite parisiense. A 
noite é sem dúvida um dos meus momentos preferi-
dos para trabalhos intelectuais. Neste segundo artigo 
sobre o tema, examinaremos as causas da pobreza. 
Nossa postura busca o equilíbrio. Por parte, aceita-
mos a dificuldade que existe para superar a pobreza. 
Por outra, nos recusamos a pensar que a pobreza é 
inevitável para uma parte da humanidade. Chega-
mos a uma conclusão: A pobreza pode ser remedia-
da, mais além das dificuldades de levar adiante esta 
tarefa.

Si queremos reverter algo, devemos ver primeiro 
quais são as causas. Este é um dos esforços analíticos 
necessários. Já que o fenômeno da pobreza é pro-
duzido por muitas causas que, na maioria das vezes, 
estão inter-relacionadas. Neste breve artigo, vamos 

enumerar 10 destas procedências. Faltarão várias 
por nomear. Sua enumeração é do maior para o me-
nor, já que a pobreza concreta de uma determinada 
pessoa ou de um determinado povoado podem va-
riar consideravelmente. Uma última recomendação, 
este não é um tema gratuito, nem tranquilo, já que 
ao assinalar uma causa da pobreza, sempre haverá 
uma pessoa ou grupo que se fará alusão, que por ve-
zes mudará sua conduta ou (mais frequente) nos terá 
como seu inimigo.

1) A corrupção política. Muitos governos, dos par-
tidos mais diversos, tem caído na corrupção. Eles 
tem desviado grandes quantidades de dinheiro des-
tinados ao bem do povo para seu proveito pessoal. 
Clamamos aos céus por esses dirigentes que estão 
se enriquecendo ilicitamente, lavando dinheiro, ou 
praticando o favoritismo político. A corrupção públi-
ca normalmente se associa a corrupção privada. Isto 

se agrava quando, tam-
bém, vai seguido de polí-
ticas equivocadas, pouco 
eficientes, com pessoas 
que trabalham pouco, 
etc. 

Em investigações estão 
sendo descobertos que 
muito do dinheiro pro-
duzido pela corrupção 
se gasta com: A. Proprie-
dades, festas, artigos de 
luxo, excentricidades, 
viagens, drogas, empi-
lhamento de dinheiro 
em bascos estrangeiros. 
B. Subvencionar cam-
panhas políticas; man-

A causa 
da 

pobreza
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ter esquemas de poder; 
comprar ou calar pesso-
as, pagar a jornalistas, 
comprar meios de comu-
nicação social. Repartir 
dinheiro com seus sócios 
criminais. Esta causa é 
antiga e frequente.

2) Más prioridades. Há 
muito tempo que, en-
tre os gastos globais da 
humanidade, lideram os 
seguintes: armamentos, 
drogas ilícitas, produtos 
estéticos, turismo. Não 
tenho nada contra via-
gens ou contra cremes antirrugas, mas si os maiores 
valores da humanidade forem gastos com: alimenta-
ção, habitação, educação e saúde, estaríamos muito 
melhor. Vocês não acham?

3) Injustiças herdadas. A história da humanidade é, 
em uma boa medida, a história da injustiça e impuni-
dade. De modo que historicamente há povos, grupos 
e indivíduos que vem sofrendo injustiças. Muitos são 
pobres, em decorrência de outros povos ou grupos 
que há tempos tiraram o que eram deles: suas terras, 
seus recursos, suas riquezas, suas capacidades. Ou  
ainda, são pessoas que devem pagar dívidas exter-
nas milionárias por um dinheiro que foi desviado em 
beneficio a um pequeno grupo. Ou seja, não partem 
do 0, partem de -1000! Podemos dizer, que isso pode 
ser aplicar a povos, grupos ou indivíduos. 

4) O delito. O crime organizado. A atividade cri-
minal enriquece ilicitamente alguns indivíduos, pro-
duzindo em outros a miséria e a marginalização. Não 
conheço um só país onde o crime seja forte e a po-
breza tenha diminuído. O delito tem muitas caras: o 
narcotráfico, os golpes, negociados, roubos, máfias, 
extorsão, sequestros, tráfico humano, venda de ór-
gãos, jogos ilegais, etc. Muitos destes delinquentes 
vivem em bairros marginalizados, outros são ladrões 
de “colarinho branco” que vivem em bairros priva-
dos ou em grandes mansões. Grande parte deste di-
nheiro ingressa “ilicitamente” ao mercado através da 
lavagem de dinheiro. O crime é um mal, tanto em pe-

quena escala como quando se consiste em um crime 
organizado. Mas, quando se constitui como Crime 
Organizado é muito mais letal e difícil de erradicar.

O crime conta, em muitos lugares do mundo, com 
a cumplicidade dos membros do poder judiciario, 
executivo e legislativo. Sabemos que existem mui-
tas pessoas nas forças policiais e de segurança que 
comentem delitos ou que formam parte destas as-
sociações criminosas. Existem até representantes 
religiosos integrados a isto. Pelo que investiguei, há 
até mesmo igrejas cristãs, incluindo gente da católi-
ca. Também há de outras religiões como dirigentes 
judeus, islâmicos e hindus. 

A atividade criminal desalenta o justo, amedronta o 
trabalhador, gera em muita gente digna uma mescla 
de medo e raiva, mantem as pessoas na pobreza, en-
ferma, fere...mata.

5) O desemprego.   A pobreza se perpetua com ela. 
É terrível quando os jovens não podem ingressar no 
mercado de trabalho. Quando um adulto perde um 
emprego e não pode conseguir outro. O trabalho in-
formal ocasional não é uma solução. Este trabalho 
deve ser estável, seguro e bem remunerado. O Esta-
do deve ser um dos primeiros responsáveis para que 
haja emprego. E, além disso, que funcionem bem 
os serviços sociais e as aposentadorias futuras, já 
que as pessoas contribuem para isto. Deste modo, o 
povo terá estabilidade. Governar é uma boa medida 

espiritualidade A causa da pobreza
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para criar trabalho e sustentar-se. Quando o desem-
prego é prolongado, o povo começa a morrer pouco 
a pouco. De qué? De fome, de miseria e de desespe-
ro. Quando um trabalhador passa mais tempo sem 
emprego, mais difícil é para voltar ao mercado. Si não 
há trabalho e se vive de ajudas, o povo termina sen-
do um mendigo do governo.

6) A indiferença. Há pessoas que têm um nível de 
vida superior aos demais. Uma parte delas não di-
vide, não quer pensar naqueles que tem menos. Al-
guns, se incomodam quando são lembrados sobre a 
existência de irmãos que sofrem. Esta parcela limita 
sua ajuda apenas a sua própria família e a amigos. 
Alguns nem isso. Guiados pela ambição, para eles, 
os pobres são um incomodo ou um perigo. Este gru-
po geralmente é trabalhador, mas com o seu desejo 
em possuir sempre mais, acabam sendo indiferen-
tes, egoístas, inescrupulosos. Adam Smith dizia que 
os pobres são “os que não vistos”. Vicente de Paulo 
e Frederico Ozanan os “tornaram visíveis”. Fizeram 
que a presença do pobre fosse reconhecida e que 
surgisse a obrigação social de ajuda-los.  O Papa 
Francisco vai na mesma linha ao pedir maior sensi-
bilidade social. Sentir a dor, para logo, de maneira 
coerente, se aja.

7) A Falta de moradia. A casa é um bem básico, 
seja ela própria ou alugada. Viver sem uma moradia 
é uma pobreza e é uma causa da pobreza. Milhões 
de pessoas estão nesta situação. Sabemos que estan-
do nas ruas e muito difícil sair da miséria. Ao dizer 
isso, me refiro, claro, não somente a gente que mora 
nas ruas, mas também aos refugiados, os imigrantes 

pobres, as pessoas de-
salojadas por bancos ou 
por estelionatários, etc. 
Em conjunto a isso, tam-
bém me refiro a aquelas 
pessoas que tem uma 
“moradia” precária, sem 
água corrente, sem sa-
neamento, sem luz ou 
que tem a eletricidade 
cortada de tempos em 
tempos, que convive 
com animais que trazem 
enfermidades (baratas, 

ratos, aranhas, escorpiões, barbeiros, etc). Não me 
limito apenas as casas, já que em um bairro pode não 
existir áreas verdes, nem lugares recreativos, as ruas 
podem não ter pavimento, tudo pode estar quebra-
do e cheio de buracos,  os serviços de coleta de lixo 
não existirem ou passarem de forma muito irregular, 
si não contam com pronto atendimento, si a escola 
fica longe ou seu nível educativo é muito limitado, se 
há inseguridade nas ruas...tudo isso mantem a po-
breza perpétua na pobreza. Assim é difícil sair dela. 

8) O próprio pobre. Isso também temos que di-
zer. Existem pobres que se mantém na pobreza ou 
a agravam sua situação por uma série de falhas 
pessoais. Podemos citar a preguiça, vícios, a falta 
de formação, o fato de não saberem administrar o 
dinheiro, as más influencias, determinadas deficiên-
cias físicas ou mentais, doenças psicológicas, altera-
ções de conduta, etc. Muitos vem subalimentados 
em sua primeira infância, gerando graves proble-
mas de aprendizagem.

Isso vi muitas vezes trabalhando em regiões margi-
nalizadas, em que as pessoas podiam economizar 
um pouco, mas gastavam tudo incorretamente. Por 
exemplo, fazem um aniversário de 15 anos para sua 
filha, gastando muito mais que com as suas próprias  
necessidades, cujo o resultado é ficar endividado 
por muito tempo.

É responsável em parte de sua pobreza, quando que-
rem não ingressar ao mercado de trabalho, quando 
pedem para se manterem em situações irregulares 
para que possam cobrar mais no momento. Quando 

espiritualidade A causa da pobreza
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aceitam subsídios ou ajudas sociais de maneira cró-
nicas, renunciando ao dever do trabalho.

Nesta realidade devemos incluir, lamentavelmente, 
o pobre que delinque, que atua fora da lei. Conheci 
pais que ensinaram a roubar aos filhos. Outros que 
ensinam os filhos a mendigarem e desde muito pe-
quenos os emprestam para que outras pessoas os 
levem para mendigar.

9) Desastres naturais. Há que se reconhecer que 
as zonas de nosso planeta são um pouco clemen-
tes, onde as terras são pobres, o clima é extremo 
e dificulta a produção de bens. Isto é uma maneira 
“estável”. Muitas vezes, são produzidos por erros hu-
manos que, a largo prazo, vão se derivando em de-
sertificação, aumento de pragas, contaminação, etc. 
Como exemplo, o desmonte excessivo e a contami-
nação da água.

Também, de tempos em tempos, surgem secas, 
inundações, terremotos, maremotos, incêndios, 
pragas e epidemias, de maneira mais “pontual”, 
que destroem e devastam. Muitas vezes, centenas 
de pessoas morrem. Estes males são “desastres na-
turais”, próprios dos movimentos do nosso plane-
ta, mas, em outras vezes, são culpa do ser humano. 
Como é o carro de vazamentos de petróleo, os in-
cêndios provocados, o excessivo desflorestamen-
to (volto ao tema) que faz com que as raízes não 
absorvam a água ou que construções impessam a 

drenagem deste nobre 
líquido. 

10) A Pobresa Espiri-
tual. Sabemos que há 
milhões de pessoas que 
não tem acesso a leitu-
ra da Palavra de Deus, a 
leitura espiritual, a ca-
tequese, a formação re-
ligiosa, as Eucarísticas, 
ao direito de pertencer 
a associações cristãs, a 
ter uma capela, a que a 
paroquia os visite, que 
os inclua e os atenda, 
etc. Nos dói quando 

os cristãos católicos abandonam sua fé ou quando 
acabam sobre a influência de uma seita de origem 
evangélica.  Uma das causas desta triste realidade 
é a falta de agentes pastorais, ou da má distribuição 
deles, ou por sua pouca formação. Outra origem é 
a falta de opção pelos pobres, embora muito sobre 
isso seja declarado. Também estamos assim pela fal-
ta de comprometimento do espirito missionário.

Devemos fazer mais do que estamos fazendo. E é 
possível. Recordo quando era seminarista, que tive 
de trabalhar em vários bairros pobres de José C. Paz 
y San Miguel, na Argentina. Em nosso seminário 
vicentino, não nos davam muito tempo para estar 
com os pobres, somente aos sábados pela tarde e 
aos domingos pela manhã. Vem a minha memória, 
que neste breve tempo, sempre me alegrava muito 
com a catequese das crianças e dos jovens, orga-
nizava grupos jovens e a trabalhava com senhoras 
missionarias que em nome de Jesus visitavam casas 
do bairro.

Vimos 10 causas da pobreza. Nós podemos pergun-
tar: Em que medida estou ajudando a aumentar a 
pobreza? O que estamos fazendo de concreto para 
remediá-la? Recordando que sempre podemos fa-
zer algo mais. Uma lucidez que desemboca na falta 
de ação não é atitude própria de um vicentino. Pelo 
contrário, Mas, desde seu amor incondicional a Je-
sus e ao ser humano, abriram caminhos de dignifica-
ção e recuperação. E nós?

espiritualidade A causa da pobreza
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Missão Vicentina em Marrocos

A Sociedade de São Vicente 
de Paulo iniciou as atividades 
necessárias para implementar a 
SSVP em Marrocos
 
No final de janeiro, uma comissão da SSVP formada pela vi-
ce-presidente internacional para o Oriente Médio e Norte 
da África, Ella Bitar, presidente nacional da SSVP na Espanha, 
Juan Manuel Buergo e o presidente do Conselho da Zona de 
Cádiz - Espanha, Francisco Holgado, visitou Marrocos com 
o objetivo de plantar as bases de uma futura fundação da 
SSVP neste país.

ssvp plus

O Cardeal Romero (centro da imagem) junto aos membros da SSVP
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SSVP plus
A Sociedade de São Vicente de Paulo 
iniciou as atividades necessárias para 
implementar a SSVP em Marrocos

A viagem foi 
marcada por uma 
visita ao cardeal 
Romero, arcebispo de 
Rabat, que deu sua 
bênção para iniciar a 
missão vicentina em 
Marrocos 

A viagem foi marcada por uma visita ao cardeal Romero, arcebispo de 
Rabat, que deu sua bênção para iniciar a missão vicentina em Marrocos 
e incentivou a SSVP a trabalhar lado a lado com as Filhas da Caridade 
em Temara, os Padres Franciscanos de Rabat e a Paróquia Oasis em Ca-
sablanca e as Irmãs dos Sagrados Corações de Casablanca e Marrakech.

Após o encontro com as Irmãs dos Sagrados Corações, em seus conven-
tos em Marrakech e Casablanca, ficaram muito felizes com a proposta e 
convidarão os católicos envolvidos na vida paroquial de sua região e os 
padres com quem mantiveram. contato A SSVP Espanha iniciará os con-
tatos necessários com os franciscanos e com as Filhas da Caridade, cujas 
comunidades são de origem espanhola.

Não se pode esquecer que Marrocos tem 35 milhões de habitantes, dos 
quais, 23.000 são católicos. O catolicismo está em retrocesso. A Igreja 
está distribuída em duas circunstâncias e mantêm 35 paróquias. Essa 
realidade faz com que qualquer projeto que se realize tenha que seguir 
com regularidade e constância, porque ainda há um caminho adiante.

“Apesar da autonomia da SSVP para agir e se implementar, começar nos-
sa missão em Marrocos com o apoio da Igreja e com o apoio das diferen-
tes congregações religiosas é uma bênção de Deus que certamente nos 
ajudará a alcançar nosso objetivo. fundamental: estabelecer a SSVP em 
Marrocos “, afirmou o Presidente Geral, Renato Lima de Oliveira.

O consórcio Eduardo Marques, responsável pelo Projeto SSVP Plus, agra-
dece à SSVP da Espanha e à Vice-Presidência do Oriente Médio e Norte 
da África por seus esforços e colabora-
ção com o Conselho Geral nesta nobre 
missão.

Ao longo de 2020, o Projeto SSVP Plus 
realizará ações institucionais em outros 
12 países, onde há possibilidades de um 
processo para a fundação do SSVP. É o 
caso, entre outros, da Grécia, Cabo Ver-
de e dos países escandinavos.
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Um sonho 
que se realiza
O Presidente do Conselho Geral Internacio-
nal, confrade Renato, fez uma visita a vários 
conselhos arquidiocesanos dos Estados Uni-
dos da América (EUA). 

Durante uma excursão a Washington DC, que incluiu 
uma visita à Casa Branca e o Capitólio, ele também 
participou de uma missa especial durante uma ma-
nifestação jovem em prol da vida na Basílica do San-
tuário Nacional da Imaculada Conceição, a maior ba-
sílica dos EUA, onde esteve acompanhado por David 
Barringer (presidente do Conselho Nacional dos EUA 
da SSVP), e Tommye Grant (Presidente do Conselho 
de Washington, DC da SSVP).

Existem várias capelas anexas às laterais da Basílica 
e, quando viu a capela de São Vicente de Paulo, co-
mentou com seus anfitriões que seria maravilhoso se 
na capela também houvesse uma imagem do Beato 
Frederico Ozanam. Talvez tivesse apenas “pensado 
alto”, mas o confrade David Barringer fez uma anota-
ção mental do breve comentário feito pelo confrade 
Renato.

Dois anos depois, especificamente no domingo de 
26 de janeiro de 2020, o sonho se tornou realidade! 
Cabe ressaltar que 2020 também é o ano em que se 
comemora o 175º aniversário da fundação da SSVP 
nos EUA (fundada em St. Louis no ano de 1845, doze 
anos após a fundação em Paris).

Mais de 2.000 vicentinos de todas as partes dos EUA 
participaram de uma missa especial na Basílica, tele-
visionada pela EWTN e presidida pelo bispo Donald 
Hying, conselheiro episcopal do Conselho Nacional 
dos EUA. Imediatamente após a missa houve a inau-
guração dedicatória oficiais do mosaico de Ozanam 
na capela.

O mosaico com dimensões de 20 por 30 polegadas 
(aproximadamente 51 cm x 76 cm) e 4000 azulejos, 
consiste em uma belíssima adição à capela e serve 

noticias do mundo

Basílica do Santuário Nacional da 
Imaculada Conceição
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como inspiração para todos os vicentinos que, por 
meio dele, poderão venerar o principal fundador da 
SSVP, o Bem Aventurado Frederico Ozanam. 

Logo após a dedicatória, foi realizado no campus da 
Universidade Católica da América (Catholic Universi-
ty of America) uma recepção especial para aproxima-
damente 300 convidados, que durante o momento 

noticias do mundo

Ralph Middlecamp, 
Presidente do Conselho 
Superior dos Estados 
Unidos (a esquerda) 
Tommye Grant, Pre-
sidente do Conselho 
de  Washington, DC 
(ao centro) e Michael 
Nizankiewicz,  Vice-pre-
sidente Internacional 
Territorial para América 
1 (a direita).

David Barringer, CEO da SSVP nos Estados Unidos (à 
esquerda) junto ao bispo Hying (ao centro)Mosaico em honra ao beato Frederico Ozanam

puderam assistir a um vídeo da vida e trajetória de 
Frederico Ozanam, onde enfatizou-se seu sonho de 
unir o mundo inteiro em uma rede de caridade.

Para visualizar outros registros
 fotográficos do dia, acesse o link: 

https://flic.kr/s/aHsmL6SAWN)

Um sonho que se realiza

https://flic.kr/s/aHsmL6SAWN
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O laboratorio móvil, Labmovil 
da Sociedade de São Vicente de 
Paulo. Um projeto de caridade 
duplamente inovador
Conferencias de Ghazir e Dora 

noticias do mundo

Em 2006, o Conselho Nacional do Líbano lançou a 
ideia de um serviço médico gratuito para as pessoas 
que viviam isoladas em aldeias por causa da guerra 
de julho de 2006. Os bombardeios aéreos destruíram 
as rodovias que ligam ao sul do país, deixando ilhadas 
populações.

A primeira expedição médica teve lugar em 22 outu-
bro de 2006. Éramos uma equipe de cinco doutores, 
dois enfermeiros e dois assistentes, todos voluntá-
rios. Foram quatro horas dirigindo por 115 km para 
chegar a aldeia fronteiriça de Debel, no sul do Líbano.

Durante este dia, oferecemos exames médicos e a 
medicação de forma gratuita aos habitantes do povo-
ado e compartilhamos suas preocupações e ansieda-

des. Nos demos conta da utilidade da pequena equipe 
médica que tínhamos. Com apenas um estetoscópio 
e um medidor de pressão arterial (esfigmomanóme-
tro) podíamos diagnosticar e alertar as pessoas so-
bre as enfermidades das quais no eram conscientes, 
que não teriam tratado até então e que poderiam ter 
graves consequências em suas vidas. No horário do 
almoço, compartilhamos uma comida simples com 
eles: torrada “Malling” (uma mescla de carne enlata-
da). Segundo um colega, fazia mais de 40 anos que 
não a comia e que a ele parecia a comida mais deli-
ciosa da sua vida.

Se pode dizer que nossa missão foi um grande êxito 
com a população local e a equipe estava tão conven-
cida do serviço prestados e que todos nos sentimos 

Dr. Elie KHOURY   
Membro da Conferência São Marcos - Dora. Líbano
dreliekhoury@yahoo.fr

mailto:dreliekhoury%40yahoo.fr?subject=
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O laboratorio móvil, Labmovil da 
Sociedade de São Vicente de Paulo. 
Um projeto de caridade duplamente 
inovador.noticias do mundo

preparados para fazer uma nova expedição a outro 
povoado da fronteira sul.

De fato, nossa segunda missão teve lugar um mês de-
pois com o mesmo impacto e a mesma impressão da 
equipe. Nossa presença entre estas pessoas nos reve-
lou sua grande necessidade de atenção médica, a tal 
ponto que decidimos fazer missões a outros povoa-
dos, desta vez, ao norte e ao leste do país, na planície 
de Bekaa.

O exame de enfermidades crónicas, que costumam 
evolucionar a “baixos níveis de ruídos”, permitiram 
prevenir acidentes mais graves que provocam uma 
incapacidade para exercer um trabalho e a perda de 
recursos econômicos em casa. O propósito das nossas 
missões médicas seria o de tratar a estas pessoas an-
tes de que cheguem a este estado. A melhora da sua 
saúde mediante a prevenção e o tratamento médico 
poderia reduzir uma das possíveis causas da pobreza.

Foi então, quando buscamos a forma de contar com 
a ajuda de uma máquina de laboratório para fazer 
análises de sangue: glicemia, analises de lipídios, cre-
atinina. Temos visto o quão útil são estas provas no 
diagnóstico de enfermidades crônicas. As pessoas 
nos esperavam pelas manhãs com o estomago vazio. 
Quando chegávamos, sempre havia uma multidão de 
pessoas que estava ali e queria fazer uma analises de 
sangue. O maior desafio para nós foi o de ser capaz de 

desenvolver os resultados em poucas horas, especial-
mente antes de terminar a jornada. Em caso de que 
as análises de sangue saíssem alteradas, a pessoa era 
direcionada diretamente ao médico especialista.

Esta necessidade de análises de sangue gratuita tam-
bém se viu nas pessoas nas quais ajudamos em nos-
sas conferencias, seja da Conferência de São Marcos, 
em Dora, ou a de São José, em Gjazir, no povoado 
das montanas libanesas da região de de Keserwan no 
Monte do Líbano. 

Esta demanda do nosso serviço pode se explicar pelo 
feito de que 44% da população libanesa não tem co-
bertura médica. Segundo um estudo de Administra-
ção Central de Estadística sobre as condições de vida 
das famílias, a população gasta do seu próprio bolso 
cerca de 1.150 milhões de dólares cada ano para com-
prar medicação e realizar análises de sangue, o que 
representa 46% dos gastos do sistema de saúde. Para 
família de características modestas, isso representa 
até 13% do seu orçamento. Por outro lado, quase um 
terço da população libanesa, ou seja, 1,5 milhões de 
pessoas, vivem abaixo da linha da pobreza, com me-
nos de 4 dólares ao dia, e não podem satisfazer suas 
necessidades básicas.

Esta demanda da população local que dispõem de 
análises de sangue gratuitas e o impacto destas aná-
lises em nossas diversas missões, especialmente na 

O PGI Renato Lima também visitou este projeto durante sua visita ao Líbano 



50
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

prevenção de enfermidades e suas complicações, nos 
levou a lançar o projeto Labmóvil em novembro de 
2018, durante um almoço beneficente organizado 
pela Conferência de São Marcos.

O objetivo do projeto é lutar contra os chamados “de-
sertos médicos”. Estes desertos devem entender-se 
obviamente desde o ponto de vista geográfico, mas 
também em termos de tempo.

O projeto consistia em comprar uma van e equipá-la 
com uma bancada, uma fonte de luz, uma poltrona 
para a coleta de sangue, material de laboratório e 
uma fonte de eletricidade que garante a autonomia 
da equipe e permite trabalhar em zonas remotas.

O laboratório móvel permite que as pessoas obte-
nham seus resultados quase que imediatamente 
para que o médico possa examiná-los no momento. 
Com esse serviço, podemos coletar amostras em ca-
sas, indo a residência de pessoas acamadas ou que 
não podem se mover. Além disso, é fácil de montá-la 
e movê-la, tem também kits para coletar amostras 
de sangue como em qualquer laboratório tradicional, 
mas de uma maneira muito mais simples de usar.

O projeto tem um duplo objetivo: Praticar a medicina 
preventiva para as doenças perigosas ou silenciosas 
(Diabetes, Dislipidemia, Anemia,...) e diagnosticar ra-
pidamente as infecções comuns, mas de gravidade, 
que podem ser acometidas a uma população pobre 

que vive em aldeias e bairro pobres.

Seis meses depois, inauguramos oficialmente a Lab-
móvil em um jantar beneficente organizado em julho 
de 2019 pela Conferencia de Ghazir.

Trata-se de um projeto que me parece duplamente 
inovador. Por um lado, uma laboratório de análises 
médicas que pode se locomover a qualquer lugar do 
pais, onde exista necessidade. Por outro, um servi-
ço especializado de interesse para a saúde pública e 
cujo o financiamento foi fruto da colaboração a dois 
níveis: local e internacional.

Em relação ao serviço médico que presta a Labmó-
vil, trata-se de um trabalho altamente especializado, 
que requer uma certo conhecimento e know-how, 
que exige a presença em equipe de especialistas 
(médicos e técnicos de laboratório), assim como, de 
uma equipe que cumpra com os objetivos de nossa 
missão.

Temos criado uma base de dados informatizada para 
introduzir os dados demográficos dos pacientes e 
apresentar os resultados dos exames. Medimos siste-
maticamente a pressão sanguínea de cada paciente. 
Esta base de dados poderá ser utilizada mais adiante 
para um estudo epidemiológico de saúde pública em 
escala nacional. Para cada missão, escolhemos uma 
ou dos enfermidades a serem examinadas: Diabetes, 
Dislipidemia, Hepatites, Próstata, Anemia,...

O laboratorio móvil, Labmovil da 
Sociedade de São Vicente de Paulo. 
Um projeto de caridade duplamente 
inovador.noticias do mundo
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Este serviço médico demonstrou ser útil em todas as 
missões. Isto ao descobrir um caso de Hipertensão, 
Diabetes, ou Dislipidemia entre as quarenta pessoas 
que podemos examinar cada vez, inclusive, controlar 
o estado de uma Diabetes conhecida mediante uma 
prova, alertar a um homem de cinquenta anos sobre 
uma cifra elevada de PSA, examinar um jovem para 
detectar Hepatites B (quando há uma vacina contra 
essa enfermidade), descobrir a anemia em uma mu-
lher acamada que foi levada ao Labmóvil (porque o 
pároco anunciou na missa de domingo que uma equi-
pe médica da Sociedade de São Vicente de Paulo viria 
ao povoado na próxima semana e convidou as pes-
soas para que se inscrevessem nesta campanha mé-
dica).

Nós estamos nos convertendo na atração do povoado 
ao qual nos deslocamos. Todos trabalham duro para 
nos receber. Colocam cartazes na entrada do povoa-
do, pedem agendamentos, organizam a nossa acolhi-
da; e quando chegamos depois de uma viagem longa, 
estão todos ali, no lugar programado, para nos dar as 
boas-vindas e oferecer-nos um café antes de começar 
o nosso trabalho. 

Muitas das vezes, nos reunimos no salão paroquial 
em frente à igreja, na sala da Conferência local de São 
Vicente de Paulo, ou no escritório da Cruz Vermelha. 
Estacionamos o Labmóvil na entrada da sala e come-
çamos a coletar amostras, a fazer avaliações e a exa-
minar pacientes. Passamos um dia inteiro com eles 

e logo comemos juntos. Este é o momento em que 
podemos relaxar, antes de voltar a casa com o cora-
ção cheio de lindas recordações, alegria e, sobretudo, 
com a esperança de voltar a nos ver.

E, cada vez, ao final do dia, se repetem as mesmas 
perguntas: Quando será a próxima vez? Onde vai ser? 
Estas questões são só um indício de uma grande sa-
tisfação de todos os membros da equipe médica e do 
seu entusiasmo, apesar de deixarem suas famílias, 
para realizarem uma nova expedição com o fim de 
servir aos outros que estão necessidade. O membros 
da equipe são todos voluntários, mas não necessaria-
mente vicentinos. Oferecem um dia do seu trabalho, 
tomando o seu tempo de descanso semanal, porque 
creem em nossa missão e experimentaram um senti-
do de serviço, longe das corrente políticas e dos inte-
resses pessoais.

Enquanto o financiamento da compra e o estrutura-
ção do Labmóvil, este projeto foi fruto, por sua vez, 
da solidariedade entre duas Conferências no mesmo 
pais. (San Marcos - Dora e San José - Ghazir). Uma 
estreita colaboração, fortes amizades, uma proposta 
comum de recursos entre o “medico” e o “financeiro” 
de cada uma das Conferencias que colocaram todos 
os meios para realizar esse projeto em um espaço de 
tempo muito curto. 

Diante da aprovação do projeto por parte do Conse-
lho Nacional do Líbano, preparamos um vídeo publi-

O laboratorio móvil, Labmovil da 
Sociedade de São Vicente de Paulo. 
Um projeto de caridade duplamente 
inovador.noticias do mundo
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citário de 3 minutos apresentado o mesmo e a sua 
viabilidade, que exibimos durante nosso Jantar de 
Caridade em novembro de 2018. Vimos o entusias-
mo  das pessoas que participaram do jantar e obser-
vamos o interesse de tanta gente por esse projeto. 
Isso nos impulsionou a ir mais longe e apresentar 
este vídeo as empresas, negócios, embaixadas, para 
financiar a compra e estruturação de uma van. In-
clusive, saímos várias vezes na televisão e no rádio, 
participamos em programas de “Talk-Show” para 
apresentar nosso projeto, mostrando fotos e víde-
os para apoiar nossa causa. Depois de cinco meses, 
compramos a van.

En relação ao financiamento da equipe de labora-
tório, recorremos ao Conselho Nacional da França. 
Obrigado pela fraternidade entre a conferência de 
São Marcos – Dora e ao Conselho da Zona de Loira, 
na França, que por sua vez, apresentou o projeto ao 
Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo. Este convite a nível internacional em 
favor do projeto local entre duas conferencias liba-
nesas mostra que nossa ação com os mais pobres de 
nossos irmãos podem sensibilizar a pessoas de todo 
o mundo, sempre que estejam convencidos da nossa 
missão e que a mensagem do amor e a esperança da 
Sociedade de São Vicente de Paulo seja conhecida e 
difundida.

Esta solidariedade que transcende as fronteiras geo-

gráficas nos recorda que nossa Sociedade é uma rede 
internacional de caridade segundo o modelo que Fre-
derico Ozanam quis realizar há 190 anos.

O Labmovil é um verdadeiro testemunho da caridade 
vicentina em três escalas diferentes:

Em primeiro lugar, é uma caridade vicentina a nível 
local, entre membros de uma mesma conferencia e as 
pessoas que servimos. É um fruto de uma caridade vi-
vida entre os mais necessidades, tanto de responder 
as suas necessidades, quanto de dar a elas uma certa 
justiça social.

Também é um testemunho da caridade vicentina a 
nível nacional entre os membros de duas Conferên-
cias em um mesmo pais e os membros voluntários da 
equipe médica.

O Labmóvil é um modelo concreto de uma Caridade 
inventiva que não conhece limites. É um serviço cer-
tamente caro e queremos oferecer gratuitamente, 
preservando a qualidade dos resultados. Este é o de-
safio que estamos assumindo.

A sustentabilidade deste projeto se deve a nossa per-
severança e a generosidade daqueles que doam. Meu 
desejo seria criar várias equipes de especialistas que 
se unam para levar missões e a servir ao maior núme-
ro de pessoas.

O laboratorio móvil, Labmovil da 
Sociedade de São Vicente de Paulo. 
Um projeto de caridade duplamente 
inovador.noticias do mundo
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Quero começar a partir de hoje, nesta nova seção de Ozanam NetWork, 
a compartilhar com vocês artigos sobre ecologia. Por que ecologia? 
Como vicentinos, essa temática deve nos preocupar grandemente. Já 
que os problemas ecológicos afetam a todos, mas, de modo especial, 
aos pobres. Por exemplo, o câmbio climático é negativo. Os humanos 
são responsáveis já que o planeta é mais quente por nossa culpa. Quem 
mais padece deste incomodo são os indigentes. Já que o aquecimento 
global afeta a produção de alimentos, produz secas e outros desastres 
ambientais. 

Um esclarecimento. Sobre este tema, há pessoas que minimizam os pro-
blemas ambientais, outros os agravam como um profeta apocalíptico. 
Por minha parte, tentarei com todas as minhas forças, dizer coisas equi-
libradas e fundamentadas. Essa é minha promessa.

Um lembrete. Faz muitos anos que estou comprometido com essa causa 
e escrevi vários artigos sobre o tema. Também me deixei ensinar pela 
natureza. Vem a minha memória o período que era seminarista menor. 
Junto com vários outros seminaristas, tínhamos como ofício fazer uma 

horta. Era uma atividade que me agradava, 
me dava paz, ao mesmo tempo que aprendi 
sobre os ciclos da terra, as ferramentas de 
cultivo e a alegria de ver os legumes cres-
cerem saudáveis e fortes. Ao mesmo tem-
po, com a atividade economizei dinheiro, já 
que praticamente todas as saladas e várias 
comidas como os legumes, comíamos o que 
produzíamos em casa.  

O QUE É ECOLOGÍA? Vamos primeiro ao 
tema. O termo ecologia foi definido pelo 
filósofo e biólogo alemão Ernst Heinrich 
Haeckel (1834-1919) em 1869. Ecologia pro-
vem das palavras gregas Oikos que significa 
“casa” e Logos que aqui significa “estudo”. 
Portanto, a etimologia nos dá uma ideia bas-
tante precisa. A ecologia é o conhecimento 
que nos serve para andar corretamente por 
nossa “casa” que é o planeta terra. Outra 
definição é que a ecologia é o estudo da 
unidade harmoniosa que guarda os seres 
vivos com seu meio ambiente, para garantir 
a vida e a sobrevivência. Haeckel definiu a 
ecologia como “o estudo da interdependên-

formação ecológica 
Andrés R. M. Motto, CM
andresmotto@gmail.com

O que é ecología? 

O termo ecologia foi 
definido pelo filósofo 
e biólogo alemão 
Ernst Heinrich 
Haeckel (1834-1919) 
em 1869.
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cia e da interação entre organismos vivos e 
seu meio ambiente”.

Essa ciência teve um rápido e extenso de-
senvolvimento. Um exemplo é que a ecolo-
gia se estuda já em quase todos os colégios 
dos cinco Continentes. Há carreiras am-
bientais, há ministérios de Meio Ambiente 
ou Secretarias, polícia ecológica, etc.

A ecologia começa sendo uma ramificação 
da biologia, para chegar a ser um ser pró-
prio. A ecologia chegou a ser uma ciência 
da vida. Com uma clara vocação interdisci-
plinar. A ecologia trabalha com o aporte da 
biologia, da química, da antropologia, dos 

DUDH, da ética filosófica; ao mesmo tempo, está aberta as cosmovisões 
religiosas e as suas diversas tecnologias. Inclusive, como ciência que lida 
com a totalidade da vida, não está desvinculada da política nem da eco-
nomia. A ecologia abarca aspectos muito amplos porque ela nos ensina 
que tudo se relaciona com tudo. 

Devemos distinguir os termos que não são sinônimos: ecologia e meio 
ambiente. A ecologia é a ciência e o meio ambiente é a realidade sobre 
a qual se trata a ciência ecológica. De modo que, a ecologia como ciência 
é um corpo teórico, mas o meio ambiente é o que se modifica dia a dia, 
para o bem ou para o mal.

É importante se formar para que a humanidade guarde o equilíbrio eco-
lógico. Esta moderação se dá pelo funcionamento harmonioso de uma 
rede de reciprocidades. De fato, o equilíbrio ecológico se rompe diante 
três elementos: 1. Por uma multiplicação indesejável de muitos e simul-
tâneos fatores negativos. 2. Diante de uma perversão permanente. Pode 
ser um só elemento, mas de grande duração. 3. Quando ultrapassa o 
limite de suportá-la. Aqui fazemos referência à quando a quantidade é 
tão intensa, que a natureza não tem capacidade para neutralizar este 
mal.

A ecologia assinala que nestes últimos séculos o homem começou a ser 
um elemento de distorção. O homem pode ser o guardião da criação ou 
o seu máximo inimigo. Há alguns séculos, o setor de homens e mulheres 
se converteu em um perigo para a natureza. Devemos, por tanto, reto-
mar nossa vocação de guardiões do meio ambiente.

Alegra-nos saber que cada vez há maior convivência ecológica. Isto é 
um feito altamente positivo, embora varie muito de acordo com os pa-
íses e as regiões. E, sabemos que em muitos isto fica só nas palavras. 
Sabemos que como vicentinos o dilema é trabalhar pelo próprio equi-

Devemos distinguir 
os termos que não 
são sinônimos: 
ecologia e meio 
ambiente. A 
ecologia é a ciência 
e o meio ambiente 
é a realidade sobre 
a qual se trata a 
ciência ecológica.

O que é ecología? formação ecológica 
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líbrio ecológico ou cair no colapso ecoló-
gico. Espero que optemos pelo bem. Já 
as pessoas são capazes de atuar respon-
savelmente. E esta atitude devemos ter 
também com respeito ao meio ambiente. 
Dentro da defesa do meio ambiente se in-
clui a defesa do ser humano, pois somos 
bastante frágeis. Como vicentinos não 
propomos uma ecologia onde o homem 
não seja levado em conta, pelo contrário, 
uma ecologia que vela para que o homem 
viva satisfeito. Isso implica em relacionar a 
ecologia com outras realidades e ciências 
já que sem um novo sistema de valores, a 
ecologia não se concretiza. 

De modo geral, economistas e ecologistas ficaram bastante maus. A eco-
nomia padeceu de parcialidade. Geralmente,  montada sobre o mito do 
progresso, propõe que o crescimento econômico irrestrito da humani-
dade estará maior e menor. É certo que o desenvolvimento econômico 
produziu vários bens. Mas, ao mesmo tempo, os desajustes ecológicos 
foram numeroso. Por outra parte, um certo tipo de ecologista teve um 
discurso alarmista e excessivamente pessimista. Que no próximo ano a 
terra explodiria. Ou medidas extremas: por exemplo, não usar mais os 
aviões. Em definitivo, estes discursos extremos levaram a uma racha-
dura. Podemos dizer, si um tipo de economista se baseia somente na 
produção despreocupada do grave deteriora mento ambiental e si um 
tipo de ecologista afirma que o meio ambiente só se define anulando 
a economia...amados leitores, não há diálogo possível. Nossa proposta 
se une a quem aposta pela integralidade. A tecnologia pode estar a ser-
viço e a defesa da ecologia. Não podemos viver sem um meio ambien-
te saudável, muito menos podemos anular séculos de paciente avanço 
científico. Não se pode sustentar uma “greve” da tecnologia. Mas sim, 
promover uma utilização racional, solidária e que permita a utilização a 
largo prazo. Não é questão de desertificar e contaminar este local e logo 
levamos as empresas do outro lado.

A atitude solidaria deve estar reforçada pela noção de globalidade. As 
ações estão inter-relacionadas. O que se faz em um lugar do planeta, 
afeta, repercute, interatua com outros elementos e zonas. Portanto, não 
se pode passar dos limites ambientais. Deve-se utilizar a criação, sem 
abusar. A defesa da natureza implica em organizar a vida desde o respei-
to, a austeridade e a solidariedade.

A ecologia começou com a consciência de alguns que alertarão a socie-
dade de que algo estava muito mau. Lentamente, a sociedade foi acei-
tando este alerta. Seja com leis que promovem o cuidado do meio am-
biente, ou castiguem aqueles que degradam o meio ambiente.

A atitude solidaria 
deve estar reforçada 
pela noção de 
globalidade. As 
ações estão inter-
relacionadas. O que 
se faz em um lugar 
do planeta, afeta, 
repercute, interatua 
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e zonas. Portanto, 
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passar dos limites 
ambientais.

O que é ecología? formação ecológica 
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Jovens vincentinos protegendo 
a terra mãe

O Conselho Nacional da Índia funciona com a ajuda dos seis Comitês de Coordenação 
Regional, uma vez que a Índia é um país vasto. A região oeste da Índia é uma das 
regiões que os jovens organizados se encontraram nos dias 19 e 20 de outubro de 

2019 no Pedro Aarupe Center, Raia, Goa do Sul. O encontro teve como tema “Jovens 
Vicentinos Protegendo a Mãe Terra”. Cerca de cinquenta jovens de diferentes 

conselhos centrais participaram com muito entusiasmo

juventude

O encontro foi formalmente inaugurado em relação 
aos Fundadores e Patrono, com iluminação da lâm-
pada tradicional. Cfd James Dabre, oficial nacional 
de geminação, cfd Abhil Micheal & Cfd Ornel Raj, 
Coordenadores Nacionais da Juventude, NCI, Cfd 
Amâncio, Coordenador Regional, Dr. Jorson, pes-
soa responsável pelos recursos, agraciados com sua 
presença.

Foram tratados diferentes tópicos, por pessoas de 

recurso como o Dr. Jorson, sobre a atitude de um 
vicentino. Os jovens de Goa demonstraram uma 
maneira fácil de cultivar árvores, chamada técnica 
“Seed Balling”, que reduz o trabalho de cavar um 
grande buraco para plantar árvores. Cfd Amâncio 
também enfatizou o mesmo. Cfd Roger Coutinho, 
sobre diferentes tipos de vícios, seguidos do San-
to Rosário, foi recitado enquanto caminhamos em 
direção à Estátua de Nossa Senhora das Dores. Cfd 
Abhil Micheal, Coordenador Nacional da Juventude, 
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compartilhou sua experiência como jovem vicenti-
no. Cfd Leo Levin, vice-presidente nacional, insistiu 
nos papéis e responsabilidades dos jovens na SSVP 
e compartilhou sobre as atividades globais de jo-
vens vicentinos seguidas de um jantar cedo.

 À noite, tivemos um encontro na praia de Utorda 
com jogos, dança, fogueira e entretenimento para 
os participantes, organizados pelos membros da 
conferência local, juntamente com um pequeno 
lance. Mais tarde, durante a fogueira, estávamos 
cantando com nossos corações com a areia em nos-
sos pés e o vento em nosso rosto.

O Segundo dia foi uma surpresa para todos nós. O 
cfd Dr. Johnson Varghese, Presidente Nacional ha-
via chegado de manhã, o que realmente nos mo-
tivou, O dia começou com a Santa Missa, onde os 
participantes compartilharam o sermão em vez do 
celebrante da missa. O Sr. Jovito Lopez realizou 

uma sessão sobre poluição e os efeitos ambientais. 
O cfd Jovem Johnson introduziu a camiseta da ju-
ventude.

Durante sua palestra, o cfd Johnson compartilhou 
sua experiência como representante nacional da ju-
ventude e também incentivou os jovens a se apre-
sentarem para tomar iniciativas em seus respecti-
vos Conselhos Centrais. Ele também prometeu que 
o Conselho Nacional da Índia estenderá seu apoio 
total ao desenvolvimento dos jovens.

Os representantes jovens dos Conselhos Centrais 
apresentaram os relatórios de atividades do ano 
anterior e foram avaliados pela equipe nacional. O 
Cfd Johnson teve uma sessão interativa com os par-
ticipantes para conhecer a realidade ao nível mais 
baixo. O todo foi organizado pelos cfd Arita e cfd 
Alexius, Coordenadores Regionais da Juventude da 
Região Oeste da Índia.

Jovens vincentinos protegendo 
a terra mãejuventude
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Eu vim para dar e receber
Pertenço à Sociedade de São Vicente de Paulo desde janeiro de 2015. No começo, o 
que mais me preocupava era estar a serviço dos necessitados pontualmente e o que 

eu pensava ser uma simples boa ação, ocupou um lugar central em minha vida diária e 
a transformou por completo de tal maneira que pensei que estava dando, mas recebi, 

pensei em algo puramente prático e encontrei irmãos, fiz amigos e redescobri a fé.

juventude

Chegada à SSVP
Naquela época, eu havia acabado de me mudar para 
um apartamento em Paris e meus colegas de quarto 
me contaram sobre a Conferência de Jovens em Saint 
Pierre de Montrouge, onde todos eram voluntários. 
Curioso por natureza, eu fui lá uma noite “só para ver” 
e gostei tanto que fiquei por 4 anos.

 Minha primeira visita aos sem-teto continua sendo 
uma lembrança inesquecível. Começamos como toda 
segunda-feira em oração, a confiar o Senhor às pesso-
as que íamos encontrar e as interações que teríamos 
com eles. Eu estava fora, pronta, carregando garrafa 
térmica de café, chá e sopa caseira para ajudá-los a 
suportar o frio do inverno, quando os voluntários me 
deram alguns bons conselhos. Naquela noite, em um 
metrô, perto da estação de Montparnasse, conheci 
Philippe, um adorável avô de cabelos brancos, com 
quem me senti à vontade imediatamente e depois de 

apenas 10 minutos conversando, ele me perguntou, 
sua voz cheia de esperança e um longo sorriso no ros-
to, se ele poderia, ali, na plataforma do metrô onde 
se refugiara, em meio ao tumulto da multidão, cantar 
uma Ave Maria. Que alegria poder compartilhar isso 
juntos.

 A partir desse momento, segunda-feira se tornou mi-
nha consulta semanal, depois do trabalho corria para 
encontrar os voluntários e as pessoas da rua que agora 
faziam parte da minha vida.

 “Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.”
Philippe faleceu, mas nossos diálogos e suas palavras 
cheias de sabedoria permaneceram em meu coração. 
Penso em particular nos que me confiaram uma noite: 
“Sabe, em Paris, não estamos morrendo de fome, mas 
na falta de olhos dos outros”. Essa frase, aparentemen-
te simples, me acompanhou nas cem visitas de rua em 

Aude Geant

Aude Geant (ao centro da imagem) na Jornada Mundial da Juventude no Panamá
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que participei. Como, depois disso, ser indiferente a 
quem nos pede sentados no chão? Como eu poderia 
ignorar quem implora no metrô por alguma comida? 
Nos seus discursos, eles pedem bens materiais, no co-
ração e nos olhos, buscam atenção, um sinal de bon-
dade, pedem dignidade e procuram a ternura que lhes 
é negada.

 Muitas vezes passamos na frente deles sem vê-los, 
muitas vezes não temos tempo para ouvir, rir ou cho-
rar com nossos vizinhos. Enquanto um simples sorriso, 
uma saudação pode alegrar o dia daqueles que se sen-
tem negligenciados, abandonados.

 Philippe me lembrou o essencial: somos seres sociais 
e não podemos viver sem o outro. O egoísmo e a in-
diferença são males que consomem nossa sociedade. 
“Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado” 
este é o mandamento mais importante.

 Para mim, pertencer à Sociedade de São Vicente de 
Paulo é incorporar em todas as ações e em todas as 
palavras a bondade e o cuidado com de nossos irmãos.

 Voluntariado e missões
 A Sociedade de São Vicente de Paulo nos oferece mui-
tas oportunidades e não faltam possibilidades para 
cumprir esta bela missão de servir a Cristo pelos mais 
necessitados e envolver o mundo em uma rede de ca-
ridade. E para mim, depois da minha primeira visita 
em janeiro de 2015, as coisas foram muito rápidas.

 Primeiro, na minha Conferência, que propõe muitas 
atividades: na rua para visitar nossos irmãos, com os 
anciãos do bairro, para lhes oferecer alegria em mo-
mentos de convivência, nas salas de leitura para pes-
soas hospitalizadas, nos centro social para permitir às 
pessoas de rua um lugar para descansar e um lugar 
seguro.

Em março, estive nas jornadas nacionais franceses em 
Metz e descobri que essa associação que eu conside-
rava pequena e isolada era na verdade, mundial, que 
notícia maravilhosa.

Assim que voltei deste evento, tornei-me membro do 
comitê parisiense para ajudar a manter e desenvolver 
as Conferências da Juventude. E em novembro, com 

essa posição, participei de um encontro europeu em 
Lyon.

 Em 2016, organizei a JMJ em Cracóvia para 34 pessoas 
da família vicentina francesa, o grupo era formado por 
pessoas da SSVP, da JMJ, dos Padres Lazaristas e uma 
Filha da Aaridade, que se reuniram com o mesmo ob-
jetivo, conhecer Cristo e com os vicentinos de todo o 
mundo.

 Em 2018, fui intérprete no encontro internacional de 
jovens em Salamanca. Então pude participar de dife-
rentes eventos na Colômbia, onde passei 6 meses. E 
em novembro passado participei de “Fratello”, em 
Lourdes, uma peregrinação iniciada pelo Papa Francis-
co para o Dia dos Pobres. Hoje, tenho a sorte e a alegria 
de poder ajudar a organizar uma viagem na Terra Santa 
que reunirá 30 convidados e 15 voluntários.

Todas essas missões que me confiaram, me ensinaram 
muito, me permitiram desenvolver habilidades e ter 
experiências e aventuras nas quais eu nem pensava. 
Com os membros da SSVP, cresci no meu relaciona-
mento com os outros e no meu relacionamento com 
Deus. Conheci pessoas maravilhosas, formei novas e 
belas amizades e me reconectei com minha fé. Todos 
os dias, agradeço aos parceiros e beneficiários por to-
dos os maravilhosos presentes que me deram e ao Es-
pírito Santo por colocar a Sociedade de São Vicente de 
Paulo no meu caminho.

juventude Eu vim para dar e receber
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A mais alta 
forma de 
caridade
A SSVP na Itália acaba de publicar o se-
gundo volume sobre os escritos de Fre-
derico Ozanam. Depois do primeiro, 
publicado em 2013: “Il cuore ha sete di 
infinito” (O coração tem fome de infini-
to), uma coleção de cem de suas cartas 
mais significativas, agora no segundo 
volume a publicação traz uma seleção 
de escritos sociais e políticos intitula-
da “La più alta forma di carità” (A mais 
alta forma de caridade), inspirado na 
famosa frase de G. B. Montini, papa 
Paulo VI.

Este novo volume foi editado por Mau-
rizio Ceste, membro da comissão his-
tórica do Conselho Geral Internacional 
da SSVP e conta com a colaboração de 
alguma figuras significativas do mundo 
da cultura, da economia e o volunta-
riado. Um deles é o nosso Presidente 
Geral, Renato Lima de Oliveira, que co-
menta a ata da assembleia das Confe-
rências de 1848.

Este volume, dividido em 4 bloco prin-
cipais, recorre alguns dos escritos po-
líticos mais importante de Frederico: 
cartas, artigos do jornal L’Ère nouvelle e Le Corres-
pondant, momentos de suas aulas na Universidade, 
etc. A investigação contou com o apoio de Magde-
leine Houssay e Christine Morel Franconnet (o aca-
démico que identificou 23 artigos sociais e conteú-
dos políticos no jornal L’Ère nouvelle) que também 
comenta alguns dos textos do livro.

Agradecer particularmente o trabalho do querido e 
já falecido Christian Verheyde, através dele que Mau-
rizio Ceste teve a oportunidade de fotografar os 23 
artigos sobre os temas políticos e sociais, publicados 
em L’Ère nouvelle e conservados na Biblioteca Nacio-

nal da França, situada em Paris.

Este livro começa no ano de 1830, quando em uma 
carta, embora não cumprido os vinte anos, Ozanam 
manifesta seus ainda imaturos ideais políticos e che-
ga até 1848, ano em que expressa melhor suas ideias 
sociais quando, através dos jornais, lança a convoca-
ção a um compromisso político direto, que se traduz 
em sua candidatura a Assembleia Nacional.

Nos anos de 1851-53 conclui seu caminho social, em 
que brilha através do seu amor e ódio pela política 
ativa.

comunicación / divulgacióncomunicação / divulgação
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Líbano, 160 anos de caridad
Nem a guerra, nem as crises políticas e económicas conseguiram parar a SSVP no Líbano.  

Nossos confrades seguem, depois de 160 anos de história, dando resposta efetiva as 
pessoas mais pobres do seu entorno. Convidamos a você para conhecer o trabalho através 

da visita do Presidente Geral, Renato Lima, realizada na primeira semana do ano.

De 2 a 7 de janeiro, o Presidente Geral da SSVP es-
teve no Líbano, na capital Beirute e nos arredores.

A SSVP do Líbano foi fundada em 1860 e, neste 
momento, conta com 50 Conferências, 8 Conselhos 
Particulares e 13 obras especiais. Historicamente, 
a SSVP libanesa está muito unida em irmandade 
com a SSVP da França. 

O Presidente Geral pode comprovar que o trabalho 
da família vicentina no Líbano é muito variado e 
de muito mérito, dada a crítica situação política e 
econômica que o país vem atravessando e que afe-
ta enormemente as pessoas mais pobres do país. A 
SSVP libanesa, presidida pelo confrade Paul Kallas-
si, atende a idosos em asilos, apoia a educação das 
crianças mediante a direcionamentos de centros 

escolares, participa na manutenção de acampa-
mentos de refugiados, (em que a maioria deles são 
provenientes do Iraque e da Síria), dirige projetos 
agrícolas e centros de saúde, etc. 

Como exemplo, possuem um projeto de susten-
tabilidade de produção de mel que é vendido em 
feiras ou a empresas relacionadas ao ramo da ho-
telaria, no qual, o dinheiro arrecadado se destina 
a muitas famílias necessitadas. Também montaram 
uma unidade médica móvel, com o nome de “Mo-
bilab”, que realiza consultas e análises clinicas pe-
las ruas mais pobres de Beirut. Um dos “pacientes” 
da “Mobilab” foi o próprio Presidente Geral, que 
comprovou em primeira mão a eficiência do servi-
ço realizado no local, vendo também vários atendi-
mentos médicos realizados a pacientes da região.

Reunião do PGI com jovens libaneses

visitas institucionais
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Como é de costume, o Presidente Geral se reuniu 
com o Núncio Apostólico e com diferentes bispos 
da região, assim como, com os distintos repre-
sentantes da Família Vicentina presentes no país. 
Também se reuniu com os jovens vicentinos do 
Líbano, a quem se referiu como “um 
grupo unido, motivado e verdadeira-
mente comprometido com a missão e 
os valores da SSVP”.

Na Cerimônia do Jubileu pelos 160° 
Aniversário, se recebeu a Benção 
Apostólica do Santo Padre e se apre-
sentou o projeto “Reconstruindo vi-
das”, que tem a missão de reabilitar 
a Igreja de São Vicente de Paulo, em 
Beirute (destruída por um bombar-
deio na década de 90, durante a guer-
ra civil que atravessou o país), e de 
construir um centro social adjacente. 

Finalmente, o Presidente Geral, Re-

nato Lima, pode visitar o tumulo de Amin Abou-
hamad de Tarrazi, que Presidente Geral da SSVP, 
exemplo de vida e do compromisso vicentino. Ele 
também realizou uma visita Jean-Michel de Tarra-
zi, sobrinho do ex-presidente.

Líbano, 160 anos de caridad

Conferência de Santa Rita (crianças refugiadas)

visitas institucionais
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Viagem do Presidente Geral à Itália
Reuniões com a SSVP da Itália, encontros com instituições do Vaticano, acordos com ramos 

da Família Vicentina e entidades relacionadas com a SSVP (Ordem de Malta e religiosos 
de São Vicente), desenvolvimento do processo de canonização de Federico Ozanam e 

participação na reunião de Líderes da FAMVIN em Roma.

Durante a primeira quinzena de janeiro, o Presi-
dente Geral da SSVP, Renato Lima, visitou o Conse-
lho Superior da Itália, um país com boa presença 
vicentina, mais de 12.000 membros organizados 
em 1.300 Conferências e 36 conselhos centrais, 
com 20 obras especiais distribuídos em diferentes 
áreas do país.

O presidente do Conselho Superior da Itália é o con-
frade Antonio Gianfico, que também tem o mandato 
de representar o Conselho Geral Internacional no Va-
ticano quando o Presidente Geral não puder compa-
recer às reuniões correspondentes.

A visita ao Conselho Superior da Itália começou em 
Nápoles, parte sul do país, com forte presença da 
SSVP. Nosso querido presidente pôde visitar obras 
especiais, como o Centro Ozanam para pessoas ne-

Reunião com o Conselho Superior da Itália

Reunião com o Secretário Geral do Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida

visitas institucionais
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Encontro com a Ordem Malta

Visita ao Centro Ozanam

do Dicastério para a comunicação, Paolo Ruffini, que 
foi acompanhado pelo assessor de imprensa do va-
ticanana Raúl Cabrera, momento em que a SSVP foi 
convidada a ingressar no Dicastério para comunica-
ção em breve.

Outra reunião de grande importância foi a realizada 

Viagem do Presidente Geral à Itália

cessitadas, na cidade de Sant’Antimo, 
além de participar de uma reunião com os 
membros do Conselho Central da SSVP de 
Nápoles.

Após sua visita a Nápoles, Renato Lima es-
tava com uma agenda institucional movi-
mentada em Roma. Realizou uma reunião 
interessante com a direção dos Missioná-
rios Seculares Vicentinos (MISEVI), com os 
quais, mediante Deus, será assinado um 
acordo de colaboração em breve. Em se-
guida, o Presidente Geral se reuniu com o 
Secretário Geral do Dicastério para os Lei-
gos, Família e Vida, Alexandre Awi Mello, 
com quem agendou sua participação na 
próxima reunião deste órgão do Vaticano, em 4 de 
junho, em Roma.

Continuando com as instituições vaticanas, Renato 
Lima se reuniu com o Subsecretário do Dicastério 
para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, 
P. Segundo Tejado Muñóz, e também com o prefeito 
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Encontro com o MISEVI internacional

Reunião com a Conferência do Vaticano

ano, que será celebrada em Quebec.

Como ponto culminante dessa viagem, o Presiden-
te Geral participou da reunião de líderes da Família 
Vicentina em Roma, com o lema “a família Vicentina 
avança”, realizou uma reunião com o Padre Giuseppe 
Guerra C.M. Para ver em primeira mão o progresso 
do processo de canonização de Federico Ozanam, ele 
se encontrou com a Pontifícia Comissão para a Amé-
rica Latina e esteve presente na elevação ao status in-
ternacional da Conferência de São Pedro no Vaticano, 
à qual já acrescentamos presença em 150 territórios.

por nosso Presidente Geral com a Ordem de Malta, 
especificamente com Dominique de La Rochefou-
cauld-Montbel, Ministro de Assuntos Humanitários 
e Cooperação Internacional desta instituição, com a 
qual também será assinado um próximo acordo de 
colaboração dia 3 de junho em Roma.

O Presidente Geral também participou da reunião 
do Conselho Nacional da SSVP Itália e em um en-
contro com os religiosos de São Vicente de Paulo, 
que comemoram seu 175º aniversário e convida-
ram Renato Lima para a assembleia geral deste 

Viagem do Presidente Geral à Itáliavisitas institucionais
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Presidente Geral 
faz visita oficial ao 
Conselho Nacional 
da França
O presidente Renato Lima conheceu, 
também, duas obras sociais e uma 
Conferência Vicentina.

No primeiro fim de semana de fevereiro, o confra-
de Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral 
da SSVP, participou da reunião ordinária da direto-
ria do Conselho Nacional da França, realizada em 
Paris. Pelo Conselho Geral, o confrade Larry Tuo-
mey (Tesoureiro Geral) e o padre Andrés Motto, 
CM (Assessor Espiritual) também prestigiaram ao 
evento. 

A reunião, que contou com a presença de 15 di-
rigentes franceses integrantes do Conselho de 
Administração, foi presidida pelo confrade Mi-

chel Lanternier. Na França, a SSVP possui ao redor 
de 1.000 Conferências, 18.000 membros (sendo 
11.000 vicentinos ativos e 7.000 voluntários) e 25 
obras assistenciais, estando presente em 93 dos 
101 departamentos (equivalente aos municípios) 
daquele país.

Na primeira parte da reunião, após as orações e 
duas leituras espirituais realmente inspiradoras, 
os membros do Conselho Nacional fizeram apre-
sentações sobre o trabalho na SSVP na França. O 
primeiro a falar foi o presidente Lanternier, que 
contou a história da Sociedade francesa desde 
1833, passando pela criação do Conselho Geral e 
finalizando com a criação da Federação, em 2010. 
Logo depois, outros responsáveis nacionais dis-
correram sobre o plano estratégico do Conselho 
Nacional, o apoio internacional da SSVP francesa 
junto a dezenas de países, os projetos de renova-
ção das Conferências, o incremento na formação 
e as ações concretas para combater a solidão e as 
novas formas de pobreza.

Na sequência, o presidente Renato Lima apresen-
tou a palestra intitulada “Destaques do Conselho 

Conferência Saint Etienne-du-Mont

visitas institucionais
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Geral Internacional – 2016 a 2020”, na qual subli-
nhou os projetos, os programas e as iniciativas em 
marcha no âmbito do Conselho Geral, com ênfase 
para a formação, juventude, comunicação, trans-
parência, canonização da Ozanam e relações insti-
tucionais, bem como as possibilidades efetivas de 
atuação conjunta entre o Conselho Geral e o Con-
selho Nacional.

“Foi com muita alegria que recebemos o presiden-
te Renato Lima, na companha do confrade Larry 
e do padre Motto. A palestra do Presidente Geral 
foi uma boa oportunidade para conhecermos me-
lhor os objetivos e as prioridades deste mandato, 
e assim podemos entender melhor esse trabalho e 
as suas responsabilidades. Tenho a certeza de que 

essa visita trará bons frutos para o futuro”, obser-
vou o presidente Lanternier. O presidente francês 
presenteou o confrade Renato Lima com a publica-
ção “A Regra à luz das palavras do Papa Francisco”, 
que será lançada oficialmente em junho deste ano.

Por sua parte, o confrade Renato Lima assim se 
manifestou: “Aprecei bastante as palestras feitas 
pelos irmãos franceses. Foram verdadeiras aulas 

de caridade. É notória a dedicação e o comprome-
timento dessa diretoria nacional. Parabéns à Fran-
ça pelo belo trabalho desempenhado pelas Confe-
rências, pelas obras e pelo Conselho Nacional. Em 
nome do Conselho Geral, recebam nossos sinceros 
agradecimentos pelo apoio e pelas doações ge-
nerosas feitas pela França. O Conselho Geral está 
sempre ao vosso dispor, em unidade”, afirmou Re-
nato.

Após a reunião do Conselho, a delegação do Con-
selho Geral foi convidada a conhecer dois projetos 
sociais. O primeiro deles se chamava “Accueil 15”, 
que consiste num local especial (apartamento) ins-
talado no bairro 15 de Paris para acolher pessoas 
pobres e sem-teto. Lá, elas podem tomar banho, 

acessar a internet, alimentar-se, rezar e passar al-
guns momentos numa convivência agradável. O 
confrade Renato almoçou no local e interagiu com 
os irmãos necessitados.

À noite, houve a visita à Conferência Saint Etien-
ne-du-Mont, a primeira fundada, em 1833, que 
segue funcionando desde então. Renato e equi-
pe foram acolhidos pelos confrades da Conferên-

Presidente Geral faz visita oficial ao 
Conselho Nacional da França

Visita ao Projeto “Accueil 15”
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cia. No local, existe um albergue para os sem-teto 
durante o inverno. Ali, essas pessoas têm abrigo, 
higiene pessoal e refeições, recebendo carinho e 
compreensão, com total respeito e caridade. Na 
ocasião, foi servido um delicioso jantar com lin-
guiça e lentilha. Os irmãos carentes relataram suas 
experiências de vida, muitas delas extremamente 
comoventes.

Após o jantar, acompanhados pelo confrade Yoen 
Laurent, a delegação do Conselho Geral caminhou 
pela rua Mouffetard, e outras ruelas do “Quartier 
Latin” (bairro histórico para a SSVP), onde os sete 
fundadores começaram as ações de caridade sob 
a orientação da Irmã Rosalie Rendu, FC. Foi, real-

mente, uma noite memorável, repleta de partilha 
e de ensinamentos.

Desde que tomou posse como 16º Presidente Ge-
ral Internacional, o confrade Renato Lima pôde 
levar a mensagem de paz, caridade e unidade do 
Conselho Geral a 40 países. Agradecemos a Deus 
pela disponibilidade do nosso presidente, que 
além da intensa missão vicentina que realiza, ele 
tem que conciliar sua vida profissional, familiar e 
acadêmica. Em 2020, serão visitados ainda os se-
guintes países: Brasil, Portugal, Espanha, Estados 
Unidos, Canadá, Colômbia, Itália, Suíça, Quênia e 
mais cinco nações latino-americanas (que serão 
definidas em breve).

O Conselho Nacional da França junto a membros do CGI

Presidente Geral faz visita oficial ao 
Conselho Nacional da Françavisitas institucionais
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Chicago e a Madison: 
duas cidades norte-americanas

que receberam a visita do Presidente Geral
No final do mês de fevereiro, o confrade Renato Lima de Oliveira (16º Presidente Geral), a 
convite da DePaul University, esteve em Chicago (EUA) para proferir uma palestra magna 

no seminário “Respostas para Reduzir a Pobreza”, para apresentar alguns projetos de 
“Mudança Sistêmica” em marcha pela SSVP pelo mundo. 

Aproveitando a estada de quatro dias nos Estados 
Unidos, o confrade Renato visitou os vicentinos em 
Chicago e Madison. Em todas as atividades, o Presi-
dente Geral teve a companhia fraterna do presidente 
nacional, confrade Ralph Middlecamp, que o condu-
ziu a diversos eventos e locais.

Chicago
Em Chicago (Estado de Illinois), Renato participou da 
santa missa na Paróquia Santa Maria do Lago, e logo 
depois, no salão paroquial da mesma igreja, houve 

um “Café da manhã Vicentino” com os dirigentes do 
Conselho Central e membros do clero. Na oportuni-
dade, o Presidente destacou a importância do bom 
relacionamento institucional da SSVP com a Igreja, o 
valor da visita domiciliar e do amor aos mais vulne-
ráveis que são atendidos pelas Conferências Vicenti-
nas. 

À noite, o Presidente Geral, antes da palestra na uni-
versidade, teve um jantar com lideranças vicentinas 
locais e docentes da DePaul. Participou deste jantar 
o famoso escritor Matthieu Brejon, vicentino francês 
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que está ministrando aulas em Chicago. O compro-
misso de Matthieu com a história social e religiosa 
o levou a editar e escrever livros e artigos sobre o 
assunto. A SSVP em Chicago foi fundada em 1847, e 
atualmente conta com 1.800 membros, nove Conse-
lhos Particulares, um Conselho Central e 116 Confe-
rências. 

Madison
Após participar das atividades em Chicago, Renato 
e Ralph dirigiram-se para Madison (Estado do Wis-
consin), onde cumpriram uma agenda intensa. A pri-
meira ação consistiu num almoço num lugar chama-
do “Porto São Vicente de Paulo”, um abrigo para 32 
homens sem-teto, que recebem moradia temporária 
digna, higiene e alimentação.

Renato teve a alegria de comparecer a um jantar, na 
casa do confrade Ralph e esposa (Cathy), com a pre-
sença de lideranças vicentinas de Madison e outras 
cidades vizinhas. O bispo Donald Hying (assessor es-
piritual do Conselho Nacional) e o padre Bart Tim-

merman (assessor espiritual local) também prestigia-
ram o encontro. Na oportunidade, o confrade Renato 
relatou um pouco sobre a vida vicentina dele e as ini-
ciativas do Conselho Geral Internacional desde 2016, 
quando foi eleito Presidente.

No último dia de visitas a Madison, o Presidente Ge-
ral visitou algumas lojas vicentinas (“Dig & Save”, 
“Williamson Street” e “Odana Road”) e a “Central de 
Processamento”, unidade que coordena as ações das 
diversas lojas.

Também foram feitas visitas ao programa “Armários 
Vicentinos” (“SSVP Locker Program”) que oferece a 
custódia gratuita de roupas, utensílios e outros ob-
jetos usados pelos sem-teto da cidade que não têm 
onde guardar tais materiais; à Farmácia de Caridade 
“São Vicente de Paulo”, que fornece gratuitamente, 
às pessoas necessitadas, medicamentos e vitaminas; 
à “Mercearia Vicentina” (“food pantry”), na qual as 
famílias assistidas podem comprar comida por meio 
de um sistema de pontos e cupons entregues duran-
te a visita domiciliar; e, por fim, na cidade de Stough-

Chicago e a Madison: duas cidades norte-
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ton, outra loja vicentina recebeu a visita do Presiden-
te Geral. Em todas as lojas vicentinas, o Presidente 
conversou com os funcionários, os clientes e os vo-
luntários, interagindo com todos.

Além dessas iniciativas, o Presidente Geral teve dois 
encontros vicentinos na sede do Conselho Central, 
um com os presidentes das Conferências, e outros 
com adolescentes e jovens adultos. O confrade Rena-
to também concedeu uma entrevista à repórter Jane 
Grinde, do Jornal “Catholic Herald”, o mais prestigio-
so periódico da Igreja Católica de Madison.

A SSVP em Madison foi fundada em 1925, e atual-
mente conta com 500 membros em 30 Conferên-
cias, um Conselho Central e três Conselhos Parti-
culares.

“Apreciei imensamente todas as atividades às quais 
participei, em Chicago e em Madison. Fiquei muito 
feliz com o profissionalismo exemplar das nossas 
obras e a qualidade dos serviços prestados aos mais 
humildes. A juventude vicentina local também é um 
alento, e aponta que estamos preparando bem os fu-
turos dirigentes da nossa Sociedade. Por fim, a con-
vivência diária com o querido confrade Ralph foi um 
presente de Deus para mim. Não esquecerei jamais 
nossos diálogos, muito propositivos, francos e leais”, 
afirmou o confrade Renato Lima.

O Presidente Geral regressará aos Estados Unidos, se 
Deus assim o permitir, em mais duas ocasiões neste 
ano: em abril, para um evento vicentino em Boston; 
e em setembro, em Saint Louis, para a festa de 175 
anos da SSVP em solo estadunidense. 

Ligação para artigo 
publicado no Catholic 
Herald 

Chicago e a Madison: duas cidades norte-
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Presidente Geral profere palestra sobre 
“Mudança Sistêmica” em universidade vicentina 

estadunidense 
Alunos, professores e comunidade mostraram-se muito interessados 

nos projetos sociais apresentados.

No último dia 27 de fevereiro, em Chicago (EUA), o 
16º Presidente Geral da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, confrade Renato Lima de Oliveira, proferiu 
a palestra “Projetos sociais de Mudança Sistêmica 
implantados pela SSVP pelo mundo”, a convite da 
Universidade DePaul, uma das mais prestigiadas ins-
tituições de ensino superior dos Estados Unidos da 
América. 

O Presidente do Conselho Nacional dos Estados 
Unidos da SSVP, confrade Ralph Middlecamp, 
acompanhou o confrade Renato nesta palestra em 
Chicago.

A Universidade DePaul foi fundada em 1898 e é a 
maior universidade particular dos Estados Unidos, 
assim como é também a maior universidade católica 

daquele país, estando comprometida “com uma ex-
periência educacional que une mentes, lugares, pes-
soas e corações” (como está escrito no site da insti-
tuição). São 25 mil alunos estudando em 300 cursos 
superiores. A universidade é mantida pela Congrega-
ção da Missão (padres vicentinos). 

A palestra magna fazia parte do ciclo de debates in-
titulado “As respostas dos vicentinos ao redor do 
mundo no enfrentamento da pobreza”. Na apre-
sentação, o confrade Renato focou nos projetos 
de Mudança Sistêmica em desenvolvimento em 10 
países, como Trinidad e Tobago, Granada, Brasil, 
Estados Unidos e Líbano. “Procurei mostrar à co-
munidade acadêmica que precisamos adotar uma 
prática caritativa que traga resultados concretos 
para os mais necessitados, e a geração de emprego 
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e renda é a maneira mais adequada de quebrar o 
ciclo da pobreza”, assegurou o presidente.

Na ocasião, o confrade Renato também mostrou 
partes da Carta-Circular de 2020 na qual são feitos 
comentários positivos sobre a Mudança Sistêmica. 
“Uma das piores coisas que a pobreza faz é tirar a 
esperança das pessoas. Elas passam a acreditar que 
a pobreza é inexorável, sendo a única coisa que elas 
podem esperar nesta vida. Portanto, os projetos de 
Mudança Sistêmica dão aos pobres uma nova espe-
rança, ajudando-os a ver que é possível superar as 
tribulações. A abordagem da Mudança Sistêmica 
acredita profundamente no protagonismo das pes-
soas e em sua capacidade de agir para fazer as mu-
danças duradouras”, destacou o Presidente na Carta-
-Circular.

Após a palestra, a plateia foi estimulada a partici-
par de uma sessão de perguntas e respostas, oca-
sião em que foram apresentadas questões bastan-
te inteligentes e profundas. Uma das perguntas foi 
providencial, indagando se seria possível a criação 
de uma Conferência Vicentina dentro da Univer-
sidade DePaul, o que aplaudido pelo Presidente 
Geral que se comprometeu a estar presente na 
fundação da nova Conferência, se, com a graça de 

Deus, for possível a sua existência.

O Conselho Geral Internacional agradece, de todo o 
coração, aos dirigentes da Universidade DePaul pelo 
carinho, pelo profissionalismo e pela gentileza com 
que receberam o confrade Renato nos dias em que 
ele esteve em Chicago.

Presidente Geral profere palestra sobre 
“Mudança Sistêmica” em universidade 
vicentina estadunidense visitas institucionais
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Genebra recebe a 
visita institucional 
da delegação do 
Conselho Geral
É a primeira vez que o presidente Renato 
Lima participa de atividades em Genebra.

nações unidas

Nos primeiros dias de fevereiro, o confrade Renato 
Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral da SSVP, teve 
o privilégio de visitar a sede da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em Genebra, Suíça. Ele esteve 
acompanhado da consócia francesa Marie-Françoise 
Salesiani-Payet (Secretário-Geral) e do confrade suí-
ço Ueli Gubser (Coordenador da Zona 1 da Vice-pre-
sidência Europa 1).

Na ocasião, o presidente Renato Lima e a delegação 
vicentina prestigiaram reuniões que aconteciam so-
bre a temática dos direitos humanos, e depois pu-
deram conhecer as dependências do Palácio das 
Nações, construído em 1945. Quem representa o 
Conselho Geral Internacional, nos mais importan-
tes eventos que ocorrem em Genebra, é a consócia 
Marie-Françoise, que costuma ser acompanhada da 
Irmã Monique Javouhey, Filha da Caridade (apenas 
esses dois ramos da Família Vicentina estão estabe-
lecidos na região).
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“A questão dos direitos humanos é fundamental para 
o trabalho da SSVP pelo mundo. Denunciar as injus-
tiças e as situações em que os direitos correm ris-
co – especialmente junto aos refugiados, mulheres, 
crianças e idosos – é tarefa de todo vicentino. Não 
podemos compactuar com o desrespeito em termos 
políticos, sociais e religiosos, pois estes são inerentes 
ao ser humano. Também precisamos atuar mais na 
linha da advocacia dos pobres, pois essa é a única 
maneira de fazer escutar a voz dos excluídos perante 
os legisladores nacionais”, considerou o presidente 
Renato.

Marie-Françoise explicou, em detalhes, a maneira de 
trabalhar da SSVP junto às Nações Unidas em Gene-
bra, assim como sobre as interlocuções necessárias 
com diplomatas, embaixadores, ONGs e com a pró-
pria Igreja, para se alcançar melhores resultados. “É 
um trabalho de convencimento bastante lento, mas 
que, ao final, dá resultado. Todos nos respeitam aqui 
e nos consultam sobre as temáticas sociais da atu-
alidade, especialmente a questão da pobreza, do 
desemprego, da falta de educação e da condição de 
vida dos mais carenciados”, esclareceu Marie-Fran-
çoise.

Com a graça de Deus, em setembro de 2020, o presi-
dente Renato Lima fará sua visita institucional oficial 
à Suíça, de três dias, ocasião em que deverá regressar 
a Genebra participar de outros eventos nas Nações 
Unidas. “Penso que uma das mais significativas mis-
sões de um Presidente Geral é abrir a nossa entidade 
para novas parcerias institucionais as quais, de algu-
ma maneira, ajudar-nos-ão a reduzir a pobreza, ma-
terial e espiritual. Sozinhos, não faremos muito. Oza-
nam já profetizou: só a caridade não basta”, finalizou 
o confrade Renato. 

Apoiar, instrumentalizar e reforçar as ações institu-
cionais da SSVP junto às Nações Unidas, tanto em 
Nova Iorque quanto em Paris e em Genebra, é uma 
das prioridades da atual gestão do Conselho Geral. 
Sob a liderança do confrade Edmund Keane, o Con-
selho conta com uma equipe de seis vicentinos, dois 
em cada cidade. Em Nova Iorque, se Deus quiser, 
será instalado um escritório para melhor organizar a 
atuação da SSVP. Em Genebra, o compromisso com a 
reativação da Conferência São Francisco de Sales (a 
primeira da Suíça) será mais um ponto de destaque, 
uma vez que a SSVP goza de excelente reputação e 
credibilidade naquele país.

Genebra recebe a visita institucional 
da delegação do Conselho Geralnações unidas
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Junte-se ao 
Clube de 
Tradutores da 
SSVP!
Se você tem conhecimentos 
linguísticos e gostaria de cola-
borar com a Sociedade de São 
Vicente de Paulo na divulgação 
da sua mensagem, projetos e 
ações em todo o mundo, vos 
convidamos a participar no 
seu “Clube de Tradutores”.

La SSVP pede aos 
seus membros que 
compartilhem seus 
projetos e atividades
Com a finalidade de conhecer a atividade dos 
seus confrades de todo o mundo, a Sociedade 
de São Vicente de Paulo pede aos seus membros 
que compartilhem seus projetos e atividades. Si 
você forma parte de um Conferência e deseja 
nos contar o seu trabalho em relação aos mais 
desfavorecidos, mande-nos um e-mail ao depar-
tamento de Comunicação. Deverá ser fornecido 
um texto de no mínimo 300 palavras e, se possí-
vel, alguma foto vinculada ao projeto ou ativida-
de em questão. Sua experiência, compartilhada 
no site oficial e nas redes sociais da SSVP, pode-
rá ajudar e servirá de inspiração a milhares de 
pessoas. Obrigado por compartilhar e por fazer 
parte cada dia mais desta nossa grande rede de 
caridade. (cgi.communication@ssvpglobal.org)

solidariedade

Vide em anexo a comunicação oficial para esta 
segunda convocatória do Conselho Geral Inter-
nacional com indicação dos requisitos e o for-
mulário de inscrição para fazer parte deste clu-

be. Obrigado pela ajuda e partilhar conosco esta 
iniciativa.

Ligação para o documento

mailto:cgi.communication%40ssvpglobal.org?subject=
https://vincentians.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Clube-de-Tradutores-pt.pdf
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O 25º aniversário da Declaração de Pequim 
Na Conferência de Pequim de 1995, a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, a 

Declaração de Pequim foi adotado, visando assegurar a melhoria dos direitos humanos de 
mulheres e meninas e alcançar a igualdade de gênero em todas as esferas 

da vida pública e privada. 

Há 25 anos, a SSVP teve a oportunidade de participar 
dos preparativos da 4ª Conferência Mundial sobre as 
Mulheres (realizada em Pequim de 4 a 15 de setem-
bro de 1995) através do Centro Católico de Genebra 
(CCIG). Lá, em Genebra, junto com todos os católicos 
e ONGs cristãs, o trabalho preparatório das diferen-
tes Comissões da ONU foi monitorado de perto e as 
foram feitas as respectivas observações e recomen-
dações.

O fato extraordinário em Pequim foi a realização de 
um fórum paralelo de ONG sobre os direitos das mu-
lheres pela primeira vez sob o lema: “Os direitos das 
mulheres são direitos humanos”. 

Embora hoje em muitas partes do mundo, os direitos 
das mulheres e meninas sejam cada vez mais com-
prometidos, enfraquecido e até negado (violência 
doméstica, conflitos nacionais ou internacionais, po-
líticas discriminatórias de migração, recusa por parte 
de algumas instituições em reconhecer os direitos 
das mulheres...), é essencial lembrar que os direitos 
das mulheres devem ser reconhecidos em todas as 
circunstâncias ao redor do mundo, protegendo-as 
assim de ações e explorações discriminatórias con-
tínuas.

Visite este link para ler mais sobre a Declaração de 
Pequim e a Plataforma de Ação

solidariedade

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf
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formação internacional

As virtudes de São Vicente
Queridos vicentinos,

Ao refletir sobre as virtudes que São Vicente de Paulo nos ensinou, pro-
pus-me a escrever sobre elas sob duas premissas: a primeira, de um ponto 
de vista humilde, pois acredito sinceramente não poder contribuir muito, 
se é que seja possível, para aquilo que já está escrito sobre esse assunto 
na literatura vicentina a qual temos acesso, bem como nos artigos relacio-
nados ao assunto e que estão publicados na internet; a segunda premissa 
é o “estado de emergência” declarado sobre o Coronavírus na Espanha e 
em quase todos os países europeus. Isso me levou a refletir sobre as vir-
tudes vicentinas e como poderíamos colocá-las em prática nesses tempos 
difíceis.

SIMPLICIDADE E HUMILDADE: Significa reconhecer 
nossa dependência de Deus e sermos nós mesmos 
(autênticos), ajudando os necessitados enquanto im-
ploramos pela ajuda de Deus e de Nosso Senhor Jesus 
Cristo.

MANSIDÃO: Implica em ser complacente e gentil, e 
pensar no próximo da mesma maneira que pensamos 
sobre nós mesmos.

MORTIFICAÇÃO: É período da Quaresma, mas, mes-
mo que não fosse esse o caso, temos a chance de 
oferecer nosso sacrifício e oração ao Senhor. Oração 
nas ruas, oração “entre as panelas e frigideiras”, como 
Santa Teresa nos lembrou e, é claro, oração nos tem-
plos, se possível.

ZELO: Implica em perseverança. O mundo pode mu-
dar com boas e simples ações. Zelo é sinônimo de 
paixão, conforme descrito por nosso Presidente Geral 
Renato Lima em seu livro “Apaixonado pela Caridade 
e Justiça”. Devemos ser apaixonados pela justiça, a 
força motriz da mudança em nossa sociedade e pelo 
zelo, a fim de trazer esperança aos pobres, que por 
vezes é o último recurso para seguir em frente com 
suas vidas. Nestes tempos difíceis, devemos aprovei-
tar esse “impasse” e esse silêncio para meditar sobre 
essas cinco virtudes identificadas por São Vicente de 
Paulo e sobre como colocá-las em prática.

Na esperança da ressurreição que une todos os cris-
tãos, minhas mais calorosas saudações,

María Luisa Téllez
Vice-Presidente Internacional para Formação e Treinamento
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in memoriam

Falecimento da 
Irmã Kathleen Appler
Em 18 de março de 2020, a Superiora Geral da Companhia das Filhas da 
Caridade, Irmã Kathleen Appler, faleceu na Casa Mãe em Paris (França). 
A Sociedade de São Vicente de Paulo está profundamente tocada pela 
triste notícia de sua morte.

Nascida em Utica, Nova York, a Irmã Kathleen se inseriu nas Filhas da 
Caridade em abril de 1973 em Boston (Massachusetts). Foi eleita Supe-
riora Geral das Filhas da Caridade na Assembleia Geral em Paris no dia 
25 de maio de 2015. Antes de assumir suas funções, Irmã Kathleen foi 
membro do Conselho Geral das Filhas da Caridade em Paris desde jun-
ho de 2009 e visitadora da antiga província do nordeste, com sede em 
Albany, Nova York. Em julho de 2019, o Papa Francisco a nomeou mem-
bro da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada. 

O Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo e 
todos os Vicentinos ao redor do planeta se junta em orações e compar-
tilham a tristeza e a saudade das Filhas da Caridade e de toda a Família 
Vicentina pela perda da Irmã Kathleen Appler, um verdadeiro exemplo 
de vida dedicada ao carisma de São Vicente de Paulo.

Que ela descanse em paz,

Renato Lima de Oliveira 
Presidente Geral Internacional
Sociedade de São Vicente de Paulo

O Conselho Geral 
Internacional da 
Sociedade de São 
Vicente de Paulo e 
todos os Vicentinos 
ao redor do planeta 
se junta em orações 
e compartilham a 
tristeza e a saudade 
das Filhas da 
Caridade e de toda 
a Família Vicentina 
pela perda da Irmã 
Kathleen Appler
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Na nossa caminhada espiritual como cristãos, batizados e vicentinos, já 
vivenciamos inúmeras tribulações e desafios, em todos os campos das 
nossas vidas: na família, na esfera profissional, nos estudos, na busca 
por um emprego, na área de saúde, entre outras tantas dimensões do 
ser humano. Também na Igreja e na Sociedade de São Vicente de Paulo, 
às vezes, experimentamos dissabores e reveses que nos deixam muito 
entristecidos e desiludidos em certas situações.

Nas últimas semanas, temos enfrentado a crise mundial do coronaví-
rus, pandemia que está forçando o confinamento social e, obviamen-
te, a proibição do contato pessoal, especialmente com os mais idosos. 
Vários eventos importantes, cursos e assembleias estão sendo adiados. 
As doações para as nossas Conferências, Conselhos e obras vicentinas 
estão sendo reduzidas. Todos nós temos que nos reinventar para poder 
manter a caridade vicentina em dia. 

A ansiedade por não poder fazer a visita domiciliar – como fazíamos 
costumeiramente – está impactando psicologicamente muitos vicenti-
nos em todos os países. A economia será impactada. Os pobres e os 
sem-teto serão os mais atingidos e ficarão mais vulneráveis. No entanto, 
como vicentinos, não estamos imunes a essa lamentável inevitabilidade. 

Carta do Presidente Geral 
Internacional sobre a 
crise sanitária mundial

fé, acção e esperança

“Temos enfrentado 
a crise mundial 
do coronavírus, 
pandemia que 
está forçando o 
confinamento social 
e, obviamente, 
a proibição do 
contato pessoal, 
especialmente com os 
mais idosos.” 

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral
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Não só os assistidos, assim como também os próprios vicentinos, serão 
afetados e poderão ficar empobrecidos.

Contudo, tenhamos fé. Certa vez, um vicentino mais experiente me 
consolou dizendo: “Há luzes e sombras em todos os lugares, e, na 
nossa Sociedade, celebramos as mesmas luzes e enfrentamos as 
mesmas sombras que em qualquer outra entidade”. Esse comentário 
me fez refletir sobre a resignação necessária ao lidar as dificuldades 
da nossa vida.

Se tivermos fé em Deus e plena confiança em Nosso Senhor Jesus Cristo, 
venceremos as adversidades. As sombras se dissiparão, imediatamente. 
Iremos vencer o coronavírus! Tudo vai passar, tenhamos fé. Se você es-
tiver passando por dificuldades financeiras, tenha fé, peça a Deus que 
lhe dê paciência para conseguir os recursos econômicos que lhe faltam. 
Se você estiver desempregado, tenha fé, pois Deus lhe mostrará várias 
oportunidades de recomeçar na vida laboral. 

Se você estiver doente, tenha fé, pois Nossa Senhora não deixará que a 
dor invada o seu coração. Se você estiver com problemas no casamento 
ou na vida sentimental, tenha fé, pois Nosso Senhor quer a sua felicida-
de e vai ajudá-lo. Se você tem filhos envolvidos no mundo dos vícios e 
que andam com más companhias, tenha fé, pois Cristo é o caminho, a 
verdade e a vida plena, e Ele não permitirá que a juventude se perca no 
mundo. 

Se há problemas na Igreja e na SSVP, tenha fé, pois esses episódios são 
secundários em comparação aos imensos benefícios provenientes da 
prática da caridade, que é o propósito que nos trouxe para o serviço aos 
pobres. Na minha vida como confrade vicentino, já vivi intensas emo-
ções e também já presenciei momentos não tão favoráveis. Mas, em 
todos esses episódios, com muita oração e fé, conseguimos superar as 
adversidades.

Portanto, diante dessa realidade cruel, em tempos de guerra contra o 
coronavírus, eu afirmo com veemência: seja forte, seja fiel e não es-
moreça. “O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nun-
ca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!” 
(Deuteronômio 31, 8). Mantenha-se firme no Senhor, pois Ele jamais 
nos esquecerá. Há muitas sombras que nos perseguem, mas elas se 
apagarão com as luzes do Divino Espírito Santo. Quando você menos 
esperar, as sombras darão lugar à luz. “E disse Deus: Haja luz; e houve 
luz” (Gênesis 1, 3).

Sigamos em oração por todos os confrades e consócias, pelos ramos da 
Família Vicentina e pelos pobres do mundo, além de redobrar os cuida-
dos com a higiene e a saúde coletiva. Vamos vencer essa batalha, não 
tenho dúvidas!

fé, acção e esperança

“Os pobres e os 
sem-teto serão os 
mais atingidos 
e ficarão mais 
vulneráveis.” 

“Se tivermos fé 
em Deus e plena 
confiança em Nosso 
Senhor Jesus Cristo, 
venceremos as 
adversidades. As 
sombras se dissiparão, 
imediatamente. 
Iremos vencer o 
coronavírus! Tudo vai 
passar, tenhamos fé.” 

“Em tempos de 
guerra contra 
o coronavírus, 
eu afirmo com 
veemência: seja 
forte, seja fiel e não 
esmoreça.” 
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metas estratégicas 2016-2022 

MISSÃO

Uma rede de amigos,  
buscando a santificação 
por meio do serviço ao 
necessitado e da defesa 
da justiça social.

VISÃO 2022

Ser reconhecida como
uma organização mundial
que promove a dignidade
integral dos mais
necessitados.

VALORES
• Serviço

• Espiritualidade

• Humildade

• Caridade

• Empatia

Formação
Permanente e para  
todos os membros

Juventude
30% dos membros com  
menos de 35 anos de idade

União Fraternal
Construir uma rede global  
de apoio espiritual e material

Expansão
Presença em todos  
os países do mundo

Família Vicentina
Colaboração permanente  
e profunda

Solidariedade
Parcerias internacionais  
e locais

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar  
sua efetividade
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