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EDITORIAL
C

onfrades e consócias da Sociedade de São Vicente de Paulo,

Feliz Natal!

É com imensa alegria que lhes dirijo, hoje, a mensagem de paz, de unidade
e de fraternidade do Conselho Geral Internacional neste santo tempo de
Natal.

•
Natal é Cristo vivo nos nossos corações, não somente no dia 25 de
dezembro, mas em todos os dias de nossas vidas e em nossas Conferências.
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•
Natal é a Sagrada Família de Nazaré, que nos ensinou a viver, em
família, na luta pelos valores e princípios do Evangelho.
•
Natal é poder acolher o pobre, o peregrino, o prisioneiro, o faminto,
o sedento, o doente, enfim, acolher a todos aqueles que sofrem algum tipo
de necessidade, assim como nos ensinou o menino Jesus.
•
Natal é quando repudiamos o terrorismo, a fome, as injustiças e
os sofrimentos, da mesma maneira que o Senhor Jesus condenou o mal,
brindando-nos com sua bondade infinita.
Cada um de nós, vicentinos, somos parte desse protagonismo, com Cristo
e com a Igreja, ao construir um mundo melhor, mais justo, menos desigual
e com mais oportunidades para todos.
Que Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa luz, seja a fonte de inspiração de
nossas vidas. O encontro com Cristo, pela caridade, que nos levará ao
paraíso celestial.
Que todos possam viver um santo e abençoado Natal junto às suas famílias,
e que possamos renovar o ardor vicentino ao longo de 2018, que será o
“Ano Internacional de Lallier”, um dos fundadores de nossa Sociedade de
São Vicente de Paulo.
Que Maria, nossa Mãe, nos proteja!
Um fraterno abraço, em São Vicente e Ozanam!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral da SSVP
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Cerca de 10.000 vicentinos de 100 países estiveram em Roma, para o Simpósio com o Papa.

Simpósio da Família Vicentina com o Papa
Francisco em Roma

Na comemoração do 400º aniversário do Carisma Vicentino, a Família Vicentina Internacional
se reuniu para um Simpósio em Roma, de 11 a 15 de outubro, sobre o tema “acolhimento de
estrangeiros”.

M

ilhares de delegados das várias
ramificações da Família Vicentina
do mundo inteiro viajaram para
celebrar juntos esse evento rico em
intercâmbios,
compartilhamentos,
orações e emoções. O ponto mais
importante do evento foi a reunião
na Praça São Pedro, no dia 14 de
outubro, para a audiência pública
com o Papa Francisco. Lá, ele
cumprimentou entusiasmado todos
os membros da Família Vicentina.
Em seu discurso, ele chamou os
Vicentinos para “adorar, dar as boasvindas e seguir em frente...”. Ele
acrescentou: “[...] agradeço a vocês,
porque vocês realizam ações e vocês
se deslocam pelo mundo, como São
Vicente de Paulo pediria a vocês hoje
em dia. Peço-lhes enfaticamente
que não parem, e que continuem
oferecendo cada dia à adoração do
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amor de Deus e que aumentem pelo
mundo a disseminação da caridade,
da disponibilidade e da concórdia. Eu
abençoo vocês e abençoo todas as
pessoas pobres que vocês conhecem.
[...]”
Depois do Papa, outras personalidades
se manifestaram, contribuindo com
testemunhos como Vicentinos, como
o Presidente Nacional da SSVP na
Itália, Antonio Gianfico, que falou
sobre as vítimas do terremoto na Itália,
quando a Sociedade foi convocada a
ajudar no trabalho de campo.
Durante a audiência, Renato Lima de
Oliveira, 16º Presidente Geral da SSVP
aproveitou a oportunidade para um
breve encontro com Sua Santidade.
Renato entregou ao Papa Francisco
um documento sobre a canonização
de Frederico Ozanam e dois livros:
Ozanam, Professor at the

Sorbonne: his life and his work
(Ozanam, Professor de Sorbonne: sua
vida e trabalho, em tradução livre),
escrito por Kathleen OMeara em
1876 e traduzido para o espanhol por
Javier Chento.
Fallen in Love with the Charity
and the Justice (Apaixonado pela
caridade e justiça, em tradução livre)
em sua versão em espanhol, escrito
pelo Presidente Geral.
A Basílica de São Paulo foi escolhida
para o encerramento do Simpósio, no
dia 15 de outubro, com uma missa
solene celebrada pelo Superior Geral
da Congregação da Missão, Padre
Tomaž Mavrič, CM, o ponto culminante
de uma reunião da comemoração dos
400 anos da história do Carisma, que
mostrou o advento de uma vocação
de serviço muito animada que traz em
si a mensagem das beatitudes.
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Um testemunho vicentino

O

Simpósio do Carisma Vicentino foram dias
de graça!

Uma parada nas nossas atividades diárias,
Uma pausa para reflexão,
Um enriquecimento da nossa espiritualidade.
Que grande homem foi o nosso Santo Patrono,
o Sr. Vicente de Paulo!
400 anos... e as pessoas continuam invocando
e implorando a ele, extraindo seu amor a Cristo
por meio das pessoas pobres! Que linda lição
de amor e humildade! 200 associações, de 99
países, adotam e praticam sua espiritualidade.

Papa recebe livros das mãos do confrade Renato Lima

Ele sabia, esse pequeno pastor de Dax, que
seu amor e suas ações ficariam marcados
para sempre nos corações das pessoas mais
importantes do mundo?
Ele sabia que, algum dia, ele seria um exemplo
dos serviços aos pobres? Ele teria duvidado de
que seria elevado acima de todos os altares??
Meditando um pouco sobre sua vida,
entendemos que somente nossos atos de amor
ficarão marcados para sempre nos corações
das pessoas.
Somos pessoas de sorte por termos sido
escolhidos por JESUS para servir a ELE por meio
do Carisma Vicentino.

Missa na Basílica de São Paulo Fora dos Muros.

Antes de chegar a Roma, eu estava na Argélia
como Vice-Presidente Internacional do Oriente
Médio e Norte da África da Sociedade de São
Vicente de Paulo. Ao retornar ao Líbano, orei
ao Senhor para cuidar das nossas igrejas, dos
nossos sacerdotes e da nossa fé.
A vida dos cristãos na Argélia é um grande
testemunho de amor. Eles vivem uma fé
extraordinária, uma luta cotidiana. Não
compreendemos totalmente o valor da nossa
liberdade, pois temos Cristo ao nosso alcance,
muito perto de nós e não O vemos, nós nos
envolvemos com coisas irrelevantes e artificiais,
esquecendo a essência: JESUS.
Rezemos por aquelas pessoas que ainda não O
encontraram ou por aqueles que O ignoram.
Rezemos por todas as pessoas que prepararam
esses dias de graça do Carisma Vicentino.
Vamos agradecer ao Senhor por nos ter
permitido viver esses dias juntos abençoados
nesta grande família Vicentina.
Ella Bitar,
Vice-Presidente Internacional do Oriente Médio

Apresentação teatral sobre o amor e caridade vicentina
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Os Vicentinos e o Dia Mundial dos Pobres
No dia 19 de novembro deste ano, a Igreja Católica convida a todos para refletirem sobre o
primeiro “Dia Mundial dos Pobres”

N

o dia 19 de novembro deste ano,
a Igreja Católica convida a todos
para refletirem sobre o primeiro “Dia
Mundial dos Pobres”, cuja mensagem
integral do Papa Francisco já está
disponível no site do Vaticano. O tema
da reflexão é “Não amemos com
palavras, mas com obras”. O “Dia
Mundial dos Pobres” foi instituído
pelo Papa Francisco, por ocasião da
conclusão do Ano Santo Extraordinário
da Misericórdia, por meio da Carta
Apostólica intitulada “Misericordia et
Misera”. A celebração da data e as
ações concretas sempre acontecerão
no dia 19 de novembro de cada ano.
Para nós da SSVP em todo o mundo,
a instituição do “Dia Mundial dos
Pobres” ecoa profeticamente sobre
o cuidado que devemos ter pelo ser
humano empobrecido. A pobreza
de muitos dos nossos semelhantes
não é um assunto teórico, mas sim
uma realidade gritante e palpável.
Não podemos ter uma visão simplista
desta realidade; a nossa visão deve ser
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holística, pois consiste na visão do ser
humano feito à imagem e semelhança
de Deus. Este dia sinaliza, fortemente,
para que cuidemos concretamente
com mais amor das nossas atividades
vicentinas a favor dos menos
afortunados, pois uma das maiores
pobrezas existentes é justamente a
falta de amor.
Para o Papa, a expectativa é que este
dia sirva de estímulo para reagir à
cultura da indiferença, do descarte, do
desperdício e da exclusão, e a assumir
a “cultura do encontro”, com gestos
concretos de oração e de caridade.
Para nós cristãos e para o mundo, é
necessária uma maior evangelização
dos pobres. Os pobres – diz Francisco
– “não são um problema, mas um
recurso para acolher e viver a essência
do Evangelho”.
Segundo o Banco Mundial, a pobreza
extrema chega a 766 milhões de
pessoas. Para as organizações
humanitárias, as questões sobre

a desigualdade na distribuição da
riqueza no mundo são conhecidas,
mas a frieza dos números dá-nos uma
perspectiva mais real e dramática deste
tema: as 85 pessoas mais ricas do
planeta acumulam a mesma riqueza
que as 3,5 bilhões mais pobres; 46%
da riqueza do mundo é detida por
1% das famílias mais ricas; 7 em cada
10 pessoas vivem em países onde
a desigualdade na distribuição da
riqueza se tem agravado nos últimos
30 anos (dados do Fórum Económico
Mundial).
Além do aspecto material, não
podemos deixar de mencionar o
grande desafio que é a pobreza
espiritual. Dos 7 bilhões de habitantes
da Terra, somente 2 bilhões se declaram
como cristãos. Talvez essa seja a razão
de o mundo estar passando por tantas
dificuldades, entre guerras, fome,
perseguições, doenças e outros males
modernos. “A maior das pobrezas é a
falta de Cristo”, já nos ensinou o Papa
Francisco.
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A Igreja Católica – que é a Igreja de
Cristo – sempre lutou, desde as suas
origens, contra as formas geradoras
de pobreza. Ozanam, um dos nossos
fundadores, sempre conclamou a
todos a refletirem sobre as causas
da pobreza, não somente mitigar as
consequências nefastas dela. O Papa
Francisco aponta ainda, que a luta
contra a miséria “material, moral e
espiritual” deve ser a prioridade da
Igreja. “Quando o poder, o luxo e o
dinheiro se tornam ídolos, acabam
por se antepor à exigência de uma
distribuição equitativa das riquezas.
Portanto, é necessário que as
consciências se convertam à justiça, à
igualdade, à sobriedade e à partilha”.
A mensagem do Papa sublinha
que a miséria “não coincide com a
pobreza”, mas é “a pobreza sem
confiança, sem solidariedade, sem
esperança”. “Quantas pessoas se
veem constrangidas a tal miséria por
condições sociais injustas, por falta
de trabalho que as priva da dignidade
de poderem trazer o pão para casa,
por falta de igualdade nos direitos
à educação e à saúde”, lamenta o
Papa. (Mensagem para a Quaresma
de 2014).
Nas relações humanas e sociais, a
defesa dos direitos individuais pode
deixar os pobres ainda mais distantes
do reconhecimento dos seus direitos
básicos e da sua dignidade humana.
A pobreza é, em grande parte,
consequência da falta de verdadeira
solidariedade, justiça social e espírito
cristão. O mesmo pode acontecer
entre os povos. O Papa Paulo VI, na
Encíclica “Populorum Progressio”
(1966), sobre o desenvolvimento dos
povos, já recomendava aos países
“mais privilegiados” a renúncia a
algumas de suas vantagens para
porem, com mais liberalidade, os
seus bens ao serviço dos “povos
mais pobres”. Em vez de insistirem
na afirmação dos seus próprios
direitos, as economias mais abastadas
deveriam estar atentas ao clamor das
populações mais pobres (cf. nº 289).

mundo a refletirem sobre a situação da
exclusão, vulnerabilidade e miséria –
espiritual e material – em que estamos
inseridos. Desde a nossa origem, em
1883, os nossos fundadores deramnos este fim e ação: rezar e trabalhar
pela eliminação das diversas formas
de pobreza, numa linha promocional
e de dignidade dos pobres, para
a integração da vida destes em
comunidade, levando-lhes a alegria do
Evangelho. Já nos dizia São Vicente de
Paulo: “Dá-me uma pessoa de oração,
pois ela será capaz de tudo”.
O Conselho Geral reitera, de forma
contundente, que toda a estrutura
internacional está alinhada para ajudar
na eliminação das formas de pobreza.
Que nos juntemos a outras entidades,
organizações e iniciativas com este
mesmo fim, para que o “Dia Mundial
dos Pobres” não seja apenas um dia,
mas uma ação de ajuda fraterna e
solidária diária, constante, pelo bem
da humanidade e pela honra e glória
de Cristo.
Encerro esta mensagem citando
um trecho muito interessante da
mensagem do Papa Francisco sobre
a celebração do “Dia Mundial dos
Pobres” em 2017: “Não pensemos

nos pobres apenas como destinatários
de uma boa obra de voluntariado, que
se pratica uma vez por semana, ou,
menos ainda, de gestos improvisados
de boa vontade para pôr a consciência
em paz. Estas experiências, embora
válidas e úteis (a fim de sensibilizar para
as necessidades de tantos irmãos e
para as injustiças que frequentemente
são a sua causa), deveriam abrir-nos
a um verdadeiro encontro com os
pobres e dar lugar a uma partilha que
se torne um estilo de vida”.
Peço que todas as Conferências e
Conselhos se envolvam efetivamente
nas diversas atividades que serão
realizadas pelas paróquias e dioceses
católicas na reflexão do “Dia Mundial
dos Pobres”.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral
(Em nome de toda a diretoria do
Conselho Geral Internacional)

Os pobres são nossos mestres e senhores

O Conselho Geral Internacional
da SSVP aproveita a data do “Dia
Mundial dos Pobres” para convidar
todas as Conferências Vicentinas do
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Atividades internacionais
O Presidente Geral em visita ao continente africano no início de 2018

É

uma viagem muito esperada e
prevista de longa data que o
confrade Renato Lima de Oliveira vai
efetuar entre os meses de fevereiro
e março de 2018. Como anunciado
desde a sua posse em setembro de
2016, o 16° Presidente Geral irá à
África para uma visita de 20 dias que
cobrirá sete países : Burkina Faso,
Nigéria, República Centro-africana,
Zâmbia, Moçambique, Botsuana e
África do Sul.
Em cada país, o confrade Renato será
acompanhado pelos Vice-Presidentes
Territoriais e pelos coordenadores
regionais durante suas deslocações.
A iniciativa desta visita remonta a
outubro de 2015, durante o encontro
“All Africa Assembly” (Joanesburgo
– África do Sul): até então, nenhum
Presidente Geral tinha tido a
ocasião de visitar os países SSVP do
continente africano, fora das reuniões
internacionais.
Em
Joanesburgo,
durante uma entrevista de Michael
Thio (Presidente Geral à época) com
o grupo de países francófonos, vozes
se elevaram para pedir o favor de uma
visita. Infelizmente, esta se verificou
impossível em razão da falta de tempo
disponível antes do fim do mandato
do irmão Michael. Esta requisição foi
então transmitida a Renato Lima de
Oliveira, eleito em junho de 2016, que
integrou o continente africano em seu
programa de visitas aos países da SSVP
pelo mundo.
Segundo Liévin Andangha Muamba
Vice Presidente Territorial África
3 “a viagem do confrade Renato
é muito esperada. Ela é vista como
um apoio e um reconforto da parte
deste Presidente Geral que vem de
longe para visitar países onde a CIAD
(Comissão Internacional de Ajuda e
de Desenvolvimento) financia vários
projetos. (…) Muitos vicentinos vão
fazer o deslocamento e atravessarão
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fronteiras para vir saudálo!”
O programa de Renato
Lima está desde já bem
carregado, incluindo visitas
aos Conselhos Nacionais e
às obras da SSVP no local,
bem como encontros com
membros do clero e da
Família Vicentina. Além
de ter a oportunidade de
descobrir as realidades locais
dos vicentinos em diferentes
países, o Presidente, como
representante oficial do
Conselho Geral, levará
uma
mensagem
de
unidade, de caridade, de
paz e de amizade, valores
fundamentais da Sociedade
de São Vicente de Paulo.

Cinco novos Conselhos se tornam membros
do Comitê Executivo Internacional

A

cada dois anos, cinco novos
Conselhos
Nacionais
são
designados para compor o Comitê
Executivo Internacional (CEI) que se
reúne anualmente.
Quem compõe o CEI?
O CEI reúne:
Os membros permanentes
(Presidente Geral, Vice-presidente
Geral, Secretário Geral, Tesoureiro Geral
e os vice-Presidentes gerais adjuntos)
Os representantes dos países
que têm mais de 1000 conferências
ativas e agregadas. Estes representantes
são os presidentes nacionais (eleitos
no seio de cada conselho nacional ou
superior). Eles estão atualmente com 9
membros.
5 membros convidados (países
membros de direito com menos de
1000 conferências).

Este último estatuto permite aos países
onde a SSVP está menos presente de
participar plenamente das reuniões
anuais e das tomadas de decisões que
determinam a estratégia da Sociedade
no nível Internacional. Ele permite uma
melhor consideração da diversidade de
pontos de vista no seio da organização,
uma
melhor
representatividade
dos países e um reforço do poder
democrático dos Conselhos.
Os Conselhos nomeados para o
período que se inicia são os seguintes:
Cambodja, México, Samoa, São
Tomé e Tirol do Sul.
Os Conselhos Nacionais/Superiores
concernentes receberam suas cartas
de nominação no dia 27 de setembro
passado, eles irão compor o Comitê
Executivo Internacional até o dia 27 de
setembro de 2019.
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Atividades internacionais
Albânia, novo país a se juntar à
Sociedade de São Vicente de Paulo

N

o dia 28 de novembro passado
ocorreu
um
evento
muito
excepcional e muito encorajador para
aqueles e aquelas que trabalham
para a expansão da Sociedade no
mundo: uma primeira Conferência de
São Vicente de Paulo foi fundada em
Mollas na Albânia.
Situada na Europa do Sul, banhada
pelo mar adriático, cujo nome quer
dizer “país das águias” foi durante
a sua história de muitas ocupações
estrangeiras, o que provocou o
exílio massivo dos albaneses para os
países vizinhos, como a Itália. A Igreja
católica foi interditada no país durante
séculos, notadamente durante a
ocupação otomana, e posteriormente
no século XX, quando a República da
Albânia viveu sob regime comunista
até 1991.
Por sua história, sua posição geográfica
e os movimentos populacionais, o
país desde sempre manteve relações
com a Itália. É então por esta lógica
natural que a SSVP italiana, conduzida
por seu Presidente Nacional Antonio
Gianfico, levou seu apoio e sua ajuda
à criação da Conferência Santa Madre
Teresa de Calcutá que foi fundada há
alguns dias.

nunca. Vocês vão passar por
inúmeras adversidades, mas Deus
estará sempre com vocês (Provérbios
19, 21). Lembrem que nossos
fundadores também conviveram
com muitas dificuldades.
O
mundo nos apresenta desafios
diversos, não somente ligados aos
aspectos econômicos e materiais,
mas sobretudo espirituais, tais
como o ateísmo, a indiferença
pelos pobres, as doenças modernas
(depressão, stress e ansiedade)
e a solidão. São para estes novos
desafios que as Conferências
Vicentinas de todo o mundo
devem estar preparadas para agir
com caridade e responsabilidade.
Que Santa Madre Teresa de Calcutá
interceda diante de Deus para que
a primeira Conferência albanesa

cresça em amor, em quantidade e
em qualidade. Para mim, será uma
imensa alegria de poder, em um
ano, assinar a Carta de Agregação
da Conferência da Santa Madre
Teresa de Calcutá. Eu desejo
igualmente visitá-los em breve. O
CGI e eu pessoalmente estamos à
vossa disposição para tudo o que
a Conferência tenha necessidade e
que esteja ao nosso alcance”.
Durante este primeiro ano, a Albânia
será integrada na região Europa
1-Zona 3, de modo a estar próxima
de seu país “padrinho”, a Itália. Seu
local definitivo dentro da estrutura
internacional será discutido no
momento de no momento de sua
agregação.

Antonio Gianfico (ao microfone) e a diretoria da nova Conferência

Por esta ocasião, o Presidente Geral
Renato Lima de Oliveira enviou uma
mensagem de felicitações :
“É com uma grande alegria que
eu vos envio esta mensagem de
felicitações pela fundação da
Conferência Santa Madre Teresa
de Calcutá na cidade de Mollas,
primeiro grupo da Sociedade de
São Vicente de Paulo na Albânia,
após um formidável trabalho
missionário dos irmãos Vicentinos
da Itália. (…) Não se desanimem
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Atividades internacionais
VI Encontro Ibero-americano da SSVP

D

e 15 a 19 de novembro de 2017
o Conselho Geral Internacional
da SSVP, através das Vice-presidências
Territoriais Internacionais América 1
(América do Norte e Caribe), América
2 (América Central e Caribe) e América
3 (América do Sul), promoveu o VI
Encontro Ibero-americano da SSVP.
O encontro foi realizado em Quito,
capital do Equador, sob a coordenação
do Conselho Nacional do Equador da
SSVP. 62 participantes representando
27 países das Américas mais a
Espanha, e membros da Estrutura
Internacional da SSVP, participaram
do Encontro.
O tema central do evento foi o papel
coordenador dos Conselhos Nacionais
da SSVP em cada país. Os temas
apresentados e discutidos estiveram
conectados ao tema principal
do Encontro, a “Organização,
planejamento e desenvolvimento dos
Conselhos”. Foram apresentados os
seguintes temas durante o evento:
•

História do Encontro IberoAmericano da SSVP, pelo confrade
Júlio César Marques de Lima, VicePresidente do CGI para a América
do Sul;

•

Balanço de um Ano de Mandato:
Realizações e Desafios, pelo
confrade Renato Lima de Oliveira,
Presidente Gerald a SSVP;

•

Aspectos Legais da organização
dos Conselhos Nacionais, pelo
confrade Sebastian Gramajo, 3º.
Vice-Presidente Adjunto do CGI;

•

Planejamento
da
Formação
Vicentina, por Maria Luísa Téllez,
Vice-Presidente para Formação e
Treinamento do CGI;
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•

•

Planejamento Estratégico do CGI
e dos Conselhos Nacionais, por
Eduardo Marques, Coordenador
do Planejamento Estratégico do
CGI;
SSVP: da Primeira Conferência
até à criação dos Conselhos, por
Ralph Middlecamp, Presidente do
Conselho Nacional dos Estados
Unidos.

Além dos temas apresentados, foram
realizadas outras atividades durante
o encontro: Sessão Poster, com troca
de experiências entre os participantes
sobre a estrutura de serviço da SSVP
em cada país, reuniões paralelas à
programação com a coordenadora de
hermanamientos para as Américas e
reuniões das 3 Vice-presidências do
CGI para as Américas.
Outro destaque do encontro foi o
lançamento de um novo vídeo do CGI
com imagens dos lugares vicentinos

de Paris e de três novas publicações
vicentinas editadas pelo Conselho
Nacional da Espanha:
•

Frederico Ozanam, professor da
Sorbonne, sua vida e sua obra,
biografia escrita por Kathleen
O’Meara;

•

Frederico Ozanam e a Rerum
Novarum, por Eduardo Marques
Almeida e Juan Manuel Gómez;

•

Anedotário de Frederico Ozanam.

Por decisão unânime dos participantes
e aprovação do Presidente Geral, a
próxima edição do Encontro Iberoamericano da SSVP será realizada na
Espanha em Novembro de 2021.
Júlio César Marques de Lima
CGI - VP Territorial para América 3
(América do Sul)

Presidentes da SSVP de 29 países posam para a foto oficial do evento.

9

Espaço Juvenil
Salamanca 2018: os preparativos já começaram !

D

esde o fim de setembro o Conselho
Geral entrou na fase ativa dos
preparativos do Encontro dos jovens
vicentinos em Salamanca em junho de
2018. Durante os poucos meses que
nos separam deste grande encontro
para o qual são esperados cerca de 150
participantes, a equipe organizadora
vai trabalhar empenhadamente a fim
de garantir o bom desenvolvimento do
evento.
Uma primeira etapa significativa foi
concluída com o envio das cartas de
convite no início do mês de outubro.
Todos os Conselhos Nacionais, e
particularmente os coordenadores
continentais para a Juventude, já
devem neste momento ter recebido
seus convites oficiais.
Paralelamente, dois membros da
equipe contratada do Conselho
Geral partiram alguns dias para
Salamanca a fim de mapear os locais
de acolhimento, de alojamento e
de reunião, bem como coordenar
o trabalho com a equipe da SSVP
espanhola. Esta visita seguiu-se àquela
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de Willian Alves, Vice-Presidente
Internacional para a Juventude, as
crianças, e os Adolescentes, que esteve
no local em junho de 2017. Segundo
Claire Hélène de Parseval (Responsável
Administrativa da Sede Internacional
em Paris) : “Ir até o local do Encontro
era mais que necessário para avançar
sobre o projeto; nós tivemos uma
excelente colaboração com a equipe
espanhola que nos ajudou a esclarecer
muitos pontos e nos garantiu o seu
apoio pois ainda há muito a ser feito...”

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A fim de facilitar as trocas entre os
participantes e a equipe organizadora,
um endereço de e-mail foi criado:
youth-salamanca@ssvpglobal.org

17/junho: Formação – Espiritualidade
– Partilha e Visitas

Que o Bem-aventurado Pier Giorgio
Frassati ilumine toda a Juventude
Vicentina e o nosso 2o Encontro
Internacional da Juventude da SSVP.

19/junho: Translado para Madri –
Atividades de Missão

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO:
15/01/2018
Data do Encontro: 15/06/2018 a
21/06/2018
- 15/junho: Chegada dos jovens ao
Aeroporto de Madri, translado para
Salamanca e Acolhida
- 16/junho: Início do Encontro – Formação – Partilha e Atividades

18/junho: Formação – Encerramento
do encontro - Festival

20/junho: Atividades em Madri Partilhas
21/junho: Translado para o Aeroporto
– Retorno aos países de origem
Contatos:
youth-salamanca@ssvpglobal.org

Conselho Geral Internacional

Notícias dos países
Durante estos meses, se realizaron elecciones en algunos países miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paúl. Entre ellos, Estados Unidos, Brasil y España eligieron a seus nuevos
presidentes nacionals

Estatos Unidos:
Ralph Middlecamp

Brasil:
Cristian Reis da Luz

Espanha:
Juan Manuel Buergo

Ralph Middlecamp tem uma história
de 30 anos com a Sociedade de São
Vicente de Paulo.

O confrade Renato Lima de Oliveira,
16º presidente geral, participou da
cerimônia de posse do novo presidente do Conselho Nacional do Brasil,
confrade Cristian Reis da Luz, e diretoria, ocorrida no dia 3 de setembro
passado, no Rio de Janeiro, Brasil

No último dia 23 de setembro, foi eleito, em Assembleia Extraordinária e, no
dia 30 deste mesmo mês, assumiu o
cargo como novo presidente do Conselho Superior da Espanha, o confrade
Juan Manuel Buergo Gómez, em uma
celebração solene com santa missa em
Madri, no Templo Nacional da SSVP da
Espanha.
No final da Eucaristia, foi lida uma carta
do confrade Renato Lima de Oliveira,
16º Presidente Geral Internacional da
SSVP, dirigindo à SSVP da Espanha, e
especialmente a Marisa Téllez (que deixou seu cargo naquela ocasião) e a Juan
Manuel Buergo.
Renato Lima enfatizou sua amizade pessoal com Juan Manuel, definindo-a como
“intensa, leal e verdadeira”, destacando as
qualidades que ele via no novo presidente
nacional da Espanha: “Sempre ativo, incansável, idealista, empolgante, amante da
boa literatura, eficaz, preocupado com a
qualidade da prática vicentina, conhecedor
profundo de Ozanam e dos outros fundadores; em suma, um presidente adequado
para ocupar essa posição de alta responsabilidade. Seu impulso pode despertar
novos talentos e marcar novos cursos em
benefício das Conferências e Conselhos”,
comentou Renato.

Anteriormente, ele foi Diretor
Executivo do Conselho SSVP de
Madison
(Wisconsin)
durante
dezoito anos. Sob a sua direção, a
Sociedade desenvolveu programas
de alojamento, construiu um centro
de serviços, um banco de alimentos
central, abriu a primeira farmácia
caritativa do Wisconsin não ligada
a uma rede de saúde e aumentou o
número de membros e voluntários na
região.
“Eu estou muito honrado de ter sido
eleito para servir ao nível nacional a
uma organização que eu amo à qual
eu consagrei 30 anos de minha vida”,
declarou o confrade. Middlecamp.
“Como
presidente
nacional,
eu trabalharei para promover o
crescimento contínuo da amizade, do
serviço e da espiritualidade em todos
os níveis da Sociedade de São Vicente
de Paulo.”
Ao suceder a Sheila Gilbert, ele se
torna o 13º presidente nacional e
servirá por um período de 6 anos
Conselho Geral Internacional

Participaram da solenidade cerca de
600 pessoas. A santa missa foi celebrada pelo padre Alexandre Nahass
(Congregação da Missão), assessor espiritual do Conselho Nacional do Brasil. Em sua homilia, o sacerdote focou
na atuação dos vicentinos na luta pela
dignidade dos pobres.
O presidente Renato fez um agradecimento especial à consócia Emília Fernandes Figueiró Jerônimo e diretoria.
Ao confrade Cristian, o presidente o
elogiou. “O confrade Cristian é uma
pessoa extremamente preparada para
a função que hoje assume, e depositamos nele grandes expectativas. O CNB
está em boas mãos”, disse.
O mandato do confrade Cristian é de
quatro anos.
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Notícias dos países
Eslováquia e Nova Zelândia: comemorando seu
150º aniversário de fundação.
No sábado, 23 de setembro, os
membros da Sociedade de São Vicente
de Paulo na Eslováquia celebraram a
fundação da primeira Conferência em
Bratislava há 150 anos. Eles também
comemoraram o 20º aniversário da
beatificação de Frederico Ozanam.
A celebração foi na cidade de Levice,
onde ocorreu o renascimento da
Sociedade na Eslováquia em 1991.
Durante a época de Comunismo
(1946-1990), a Sociedade estava
proibida.
O dia começou com a Santa Missa
realizada pelo Arcebispo de Trnava,
Monseigneur Ján Orosch. Em seguida,
os membros se reuniram em uma
escola nas proximidades, onde
foram recebidos pela Presidente
do Conselho Nacional da SSVP da
Eslováquia, Libusa Miháliková. Foram
realizadas palestras sobre a história da
Sociedade no país e sobre a vida de
Frederico Ozanam (com a participação
de Magdaléna Boledovicová, que foi
a primeira Presidente do Conselho
Nacional após o renascimento em
1991).
Diferentes
conferências
apresentaram seu trabalho e projetos
especiais realizados com os pobres da
Eslováquia.

SSVP da Holanda na reunião e também
falou aos irmãos e irmãs vicentinos.
O evento também contou com a
presença de Dieter Monitzer e sua
esposa, da SSVP em Viena (Áustria).
Os Vicentinos de Viena apoiam as
conferências da Bratislava (que fica a
apenas 50 km de Viena) nos últimos
cinco anos.
Erwin Tigla, Vice-Presidente Internacional
da Europa Grupo II, participou do evento
representando o Conselho Geral
Internacional (CGI). Ele parabenizou
a Sociedade na Eslováquia em nome
do CGI. Ele disse aos membros que
a Sociedade na Eslováquia é um dos
ramos mais fortes entre os países da
Europa Oriental que estavam antes
sob a influência comunista da Rússia.

A Sociedade na Eslováquia possui
25 Conferências em todo o país.
Além do trabalho básico Vicentino,
a SSVP realiza alguns trabalhos
especiais, como acampamento de
férias para crianças, serviços para
idosos e habitações para pessoas sem
moradias, com problemas alcoólicos e
ex-presidiários.
A SSVP na Eslováquia está crescendo e
tem um futuro promissor. A celebração
de 150 anos da SSVP na Eslováquia e
o 20º aniversário da beatificação de
Frederico Ozanam foi uma reunião
bem sucedida que renovou a força e
energia dos membros para continuar
trabalhando e seguindo os passos de
Frederico Ozanam.

O arcebispo da cidade de Trnava, dom Ján, celebrou a missa

Na reunião, todas as conferências
da Eslováquia foram representadas,
além de outros segmentos da Família
Vicentina, como as Filhas da Caridade
e a Congregação da Missão, que
desempenharam um papel importante
no renascimento da sociedade.
A SSVP na Eslováquia está vinculada
(twin) à Sociedade da Holanda. O
Irmão Alfons ten Velde representou a
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Notícias dos países

S

ituada no oceano índico, no sudeste
da Austrália, o ramo neo-zelandês
da Sociedade de São Vicente Paulo é
talvez aquele que melhor testemunha
a dimensão internacional da SSVP :
18.000 km separam este território
vicentino do berço parisiense onde a
Sociedade foi fundada.
Sua história remonta a 1867, com
um padre marista francês : JeanBaptiste Chataigner. Impregnado pela
obra de Frédéric Ozanam, inspirado
pelo trabalho da SSVP na França, ele
foi a origem da criação da primeira
conferência São Vicente de Paulo em
Christchurch. 22 membros assistidos
por 7 mulheres compunham esta
equipe fundadora.
Em 1876, Charles O’Neill, escocês
engenheiro e homem de caridade, se
junta a o Padre Chataigner. Reconhecido
como um dos pais fundadores da
Sociedade na Nova Zelândia, ele
certamente desempenhou um papel
preponderante no desenvolvimento
desta no país.

Conselho Geral Internacional

Contando com 150 Conferências
(Estimativas 2009), a Sociedade está
presente em todo o território. Ela é
uma das organizações caritativas mais
importantes do país, e particularmente
conhecida pelo grande público por
sua grande rede de “lojas solidárias”
que propõem artigos de segunda
mão a preços baixos. Os benefícios
provenientes das vendas servem para
financiar as obras sociais da SSVP.
A Sociedade se beneficia também do
apoio do clero, com a forte implicação
de bispos, de padres e de religiosas
que participaram historicamente
de seu desenvolvimento. O cardeal
Thomas William (antigo arcebispo
de Wellington) declarou durante
a celebração do 150º aniversário :
“Eu estou imensamente orgulhoso
da Sociedade, como esteve cada
bispo da Nova Zelândia, durante
estes 150 anos durante os quais as
Conferências e Conselhos foram
estabelecidos, diocese por diocese,
paróquia por paróquia […] Uma das
preocupações constantes para cada
bispo é de saber como oferecer aos

homens, às mulheres e aos jovens
a possibilidade de se engajar no
serviço da igreja e da comunidade em
resposta ao ensinamento do Cristo.
Esta preocupação foi satisfeita de
maneira memorável pela Sociedade
e seus membros ao longo das últimas
décadas.”
A Sociedade na Nova Zelândia
pôde igualmente salientar o grande
dinamismo de seus jovens membros,
os chamados “young vinnies”.
As Conferências de jovens criadas
nas escolas e nas universidades
permitiram a milhares de jovens de
descobrir a vida espiritual e o trabalho
da Sociedade de São Vicente de
Paulo. Muito implicados no seio de
sua comunidade, os young vinnies
colocam toda a sua energia para
organizar coletas, elaborar projetos
para responder às necessidades locais
nos pequenos municípios, ou ainda
sessões de formação e projetos em
maior escala nas aglomerações mais
importantes.
A cerimônia ocorreu em Christchurch,
berço da SSVP neozelandeza, contando
com a presença de seus dirigentes, o
Presidente Nacional Terry Comber, e
muitas personalidades convidadas.
O Conselho Geral Internacional foi
representado por Frank Brasil (VicePresidente Territorial para a Oceania),
Thomas
Tan
(Vice-Presidente
Territorial para a Ásia), Tony Muir
(Coordenador dos hermanamentos) e
Luke Bower (Coordenador Juventude
para a Oceania). Estiveram também
presentes os representantes dos
países hermanados : Sri Lanka, Samoa
e Tonga.
Uma missa foi celebrada por Sua
Excelência o arcebispo Martin Krebs.
A mensagem de felicitações do
Presidente Geral Renato Lima de
Oliveira, em visita à Nova Zelândia há
alguns meses, foi projetada em uma
grande tela durante a cerimônia.
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Notícias dos países
Em Quebec (Canadá), a SSVP encoraja à perseverança
escolar com “A Operação Cara Boa”

D

iante das estatísticas que mostram
que as crianças vivendo em
contextos de baixa renda são mais
expostas ao abandono escolar, os
jovens do Conselho Regional de
Quebec (Canadá) decidiram, em
1985, lançar uma iniciativa que se
chamava inicialmente o “Serviço de
Ajuda aos Jovens Estudantes (SAJE)”.
Objetivo: ajudar as famílias a enfrentar
as despesas finaceiras escolares e
permitir aos jovens de adquirir uma
visão positiva da escola.
O projeto foi renomeado de “Operação
Cara Boa” e se estendeu para toda
a província, o que representa mais
de 300 conferências, se tornando
assim o principal projeto do Conselho
Regional.
Hoje em dia, a SSVP em Quebec
intervém junto às crianças do primário
e do secundário cujos pais têm
capacidades financeiras limitadas.
Ela implementa ações que permitem
aos jovens participantes de aumentar
a sua confiança neles próprios e de
olhar para o futuro com otimismo.
Além de contribuir para cobrir as
necessidades de base de crianças
e adolescentes, a Operação Cara
Boa age diretamente nos elementos
chaves do sucesso escolar tais como
auto-estima, pertencimento a um
grupo e valorização da superação de
si.

necessidades essenciais e materiais de
uma criança. De julho a setembro, as
famílias e as crianças se preparam para
a volta às aulas. O desafio é grande, a
SSVP ajuda os jovens a viver uma bela
experiência desde o princípio do ano
escolar lhes facilitando o acesso a um
material escolar adaptado, a roupas
em bom estado e apoiando as famílias
no pagamento das faturas escolares.

Lutar contra o abandono escolar tem
também por efeito reduzir o número
de jovens que caem nas problemáticas
ligadas à delinquência, ao emprego
precário, à itinerância e à dependência
química.

Encorajar a perseverança:
O objetivo desta segunda fase é
de responder à necessidade de
pertencimento de uma criança
ajudando-a
a
desenvolver
os
seus talentos em um processo de
aprendizagem pessoal e social.
Projetos socioculturais comunitários
e artísticos são implementados com
crianças em parceria com escolas,
organizações locais, museus, etc. Eles
permitem aos jovens de participar
ativamente na realização coletiva, de
favorecer a motivação, a auto-estima
e de valorizar o potencial de cada um.

O programa divide-se em três setores :
Apoio para a volta às
aulas: O objetivo é de responder às

Recompensar o esforço.
O objetivo desta terceira fase é de
responder à necessidade de estima de
uma criança valorizando seus esforços
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e sua contribuição à comunidade.
Bolsas são oferecidas aos alunos
que demonstraram uma progressão
ou uma manutenção em suas
aprendizagens escolares, em sua
integração social, em sua implicação
e em sua autonomia. Estas são
atribuídas pelo mérito mais do que pela
performance acadêmica. Montantes
de 250 $ a alunos do primário e de
500 $ a alunos do secundário são
atribuídas durante uma festa de fim
de ano. Este reconhecimento diante
dos pais e professores os encoraja
a continuar realizando os esforços
necessários para o prosseguimento de
seus estudos.
Nós acreditamos que o fato de
dar uma chance igual a todos de
descobrir o seu pleno potencial
favorece a manutenção das crianças
na escolarização e contribui de
maneira concreta a romper o ciclo
da pobreza. (SSVP Montréal)
Em 2016, 8.269 jovens quebequenses
puderam se beneficiar do apoio da
Operação Cara Boa e atingir o sucesso.
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Literatura vicentina internacional
O livro dos doentes em chinês

E

scrito em 1853 pelo Bemaventurado
Antônio
Frederico
Ozanam, o Livro dos doentes acaba de
ser traduzido em chinês. A iniciativa
foi lançada por Maurice Yeung (Vicepresidente Internacional de Projetos
Especiais) e pelo reverendo Aloysius
Budijanto, C.M. (Conselheiro espiritual
do Conselho Central de Taiwan).
Eles dirigiram uma equipe de cinco
membros do Conselho taiwanês,
voluntários para esta missão. A
tradução completa foi realizada em
três anos ; Renato Lima de Oliveira, 16º
Presidente Geral, escreveu o prefácio.
O livro dos doentes é uma coletânea
de pensamentos, de meditações e
de orações que Antônio Frederico
Ozanam compôs durante os últimos
meses de sua vida, quando ele estava
gravemente atingido pela doença. Ele
deixou três folhas manuscritas, que
sua mulher Amélie quis compartilhar
amplamente a fim de que outros
doentes pudessem se beneficiar destas
meditações e de um apoio espiritual.
A obra foi publicada pela primeira vez
em 1858 e saiu de circulação por volta
de 1913.
Foi em seguida a um milagre - a
cura de uma criança pequena no
Brasil seguida pela intercessão de
Ozanam - que a Federação francesa
da Sociedade de São Vicente de Paulo
foi encorajada a reeditar esta obra em
2005, sob a direção de Amin de Tarrazi,
ex-Presidente Geral (1981 a 1993) e
dedicado à causa de Ozanam desde
1980. A versão atual data de 2013; ela
foi enriquecida com o prefácio que a
viúva do autor, Amélie Ozanam redigiu
em 1856.
O Livro dos doentes está atualmente
disponível em cinco línguas : francês,
inglês, espanhol, arabe e chinês.

Conselho Geral Internacional

Mais informações sobre a versão
chinesa: ssvp.tw@gmail.com
stjosephangelo@gmail.com
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Proximos passos
Carta-Circular 2018
No próximo dia 31 de janeiro,
será publicada a Carta-Circular do
Presidente Geral referente ao ano de
2018. A Carta é uma tradição entre
os Presidentes Gerais, desde 1841,
quando Emmanuel Joseph Bailly de
Surcy escreveu a primeira delas. A
Carta é uma forma de comunicação
direta, sem intermediários, entre o
Presidente Geral e todos os vicentinos
do mundo.
Na edição de 2018, o 16º Presidente
Geral, confrade Renato Lima de
Oliveira, trata do papel dos presidentes
de Conselhos Particulares, apresenta
alguns resultados dos primeiros
meses de mandato, traz algumas
recomendações aos membros das
Conferências e anuncia o lançamento
do “Ano Temático Internacional de
François Lallier – 2018”.

A Carta estará disponível na página
do Conselho Geral na internet (www.
ssvpglobal.org), em sete idiomas,
no dia 31 de janeiro, Dia Mundial
da Solidariedade. Solicitamos que

o conteúdo da Carta seja lido e
meditado em todas as Conferências
da SSVP pelo mundo.

Concurso literário internacional “A Primeira Conferência – Lallier”
No dia 5 de fevereiro de 2018, o 16º Presidente Geral,
confrade Renato Lima, abrirá o Concurso Literário
Internacional “A Primeira Conferência – François Lallier”,
com o objetivo estimular o estudo sobre a biografia e a
memória do cofundador François Lallier.
O concurso será idêntico ao realizado em 2017, que se
centrou na figura de Emmanuel Joseph Bailly de Surcy. Foi
criada uma logomarca especial para o “Ano de Lallier”
Conhecer mais sobre a vida e obra de Lallier nos ajuda a
conhecer melhor as origens da Sociedade de São Vicente
de Paulo.
O regulamento do concurso estará disponível no site do
Conselho Geral, contendo todas as informações sobre
os prazos, valores dos prêmios e condições gerais para a
participação.

Confederação Internacional da Sociedade São Vicente de Paulo
6, rue de Londres, 75009 PARIS (France)
Website: www.ssvpglobal.org
Receber o boletim: cgi.information@ssvpglobal.org
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