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EDITORIAL 
A importância da Estrutura Internacional

para o bom andamento do Conselho Geral

É importante reconhecer que a Estrutura é o coração do Conselho Geral 
Internacional. Por ela, todos os departamentos, assessorias e comissões oferecem 
serviços, recursos e projetos para toda a Sociedade de São Vicente de Paulo pelo 
mundo inteiro. A Estrutura é o Conselho em movimento.

A Estrutura é, atualmente, formada pelas 12 Vice-presidências Territoriais 
Internacionais, com o auxílio de 23 Coordenadores de Zona. Essa equipe 
de serviço, formada por vicentinos dos cinco continentes, colabora com os 
trabalhos do Presidente Geral e da diretoria internacional, como nos ensina a 
Regra.

Observando-se o organograma do Conselho Geral Internacional neste mandato, 
percebemos que a Estrutura ocupa um espaço muito relevante. Esses vicentinos 
receberam a diretriz expressa do Presidente Geral para viajar a todos os países 
que compõem suas áreas de atuação, levando uma mensagem de unidade, 
cooperação e caridade, que emana da sede em Paris, animando os confrades e 
as consócias a seguirem em sua missão e vocação. A Estrutura também ajuda 
na resolução de eventuais problemas que possam existir no âmbito nacional.

O Presidente Geral não conseguiria, por limitações óbvias, estar presencialmente 
em todos os lugares ou visitar a totalidade dos 152 Conselhos Superiores em 
que a SSVP se encontra; mas os membros da Estrutura o podem! A Estrutura 
é a engrenagem que faz o CGI funcionar bem, mirar o futuro e aportar mais 
serviços. 

Diante de todos esses  argumentos, fortalecer e valorizar a Estrutura Internacional 
do CGI é uma decisão estratégica para que a SSVP cresça e se desenvolva, 
em todo o mundo. Por isso, o Conselho Geral acaba de firmar um seguro de 
viagem coletivo para todos aqueles que servem na Estrutura. 

O funcionamento adequado dessa Estrutura depende exclusivamente da doação 
generosa que os Conselhos Superiores fazem, regularmente, ao Conselho Geral 
Internacional. Com esses recursos, a Estrutura atua e, assim, pode “devolver” 
esses recursos, aos países, por meio de visitas, eventos, formações, consultorias, 
orientações e muito mais. É uma via de mão dupla, que multiplica os dons e 
promove avanços.

Aproveitamos essa oportunidade para agradecer aos 12 Vice-presidentes Territoriais 
e aos 23 Coordenadores de Zona pelo excelente trabalho que vêm realizando, 
especialmente neste momento em que foi lançado o Projeto “SSVP Plus”, iniciativa 
que consiste em levar a SSVP aos 210 países do planeta. 

Os vicentinos que prestam serviço voluntário na Estrutura Internacional 
têm a missão de ser orientadores e guias, pois são representantes diretos 
do Presidente Geral. Pedimos a todos que rezem e apoiem os membros da 
Estrutura Internacional da SSVP. Roguemos a Deus, por intermédio do bem-
aventurado Ozanam, que a Estrutura continua produzindo bons resultados, 
e que o Projeto “SSVP Plus” seja muito bem-sucedido, ampliando a “rede de 
caridade” sonhada e pregada pelo nosso principal fundador.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral
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Atual mandato do Conselho Geral completa um 
ano de trabalho
Sob a liderança do confrade 
Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente Geral, o Conselho Geral 
Internacional (CGI) da Sociedade de 
São Vicente de Paulo comemorou, 
no dia 9 de setembro de 2017, um 
ano de gestão da nova diretoria. 

Desde a cerimônia de posse, o confrade 
Renato Lima e sua diretoria vêm 
trabalhando intensamente para bem 
representar a SSVP e para cumprir, com 
eficiência, o planejamento estratégico 
durante esse seis anos de serviço. 

Dentre algumas iniciativas desse 
mandato, podemos mencionar: 
a) criação da Ouvidoria-Geral; 
b) estabelecimento de uma nova Vice-
presidência Territorial para a Oceania;
c) lançamento do Projeto “SSVP Plus” 
(extensão da SSVP nos 60 países em 
que ainda não estamos presentes);
d) busca por acordos de cooperação e 
convênios internacionais com entidades 
beneméritas ou filantrópicas;
e) a atualização da definição de missão, 
visão e valores; 
f) ampliação do papel da Comissão 
Internacional de Ajuda e Desenvolvimento 
(CIAD); 
g) criação do Fundo Internacional de 
Solidariedade (FIS);
h) processo de reagregação das 
Conferências.

Na área da comunicação, foi retomada 
a publicação das Cartas-Circulares, 
bem como a edição do boletim 
“Ozanam Network” (disponível na 
internet) e as transmissões ao vivo 
das principais reuniões do CGI por 
meio da Ozanam TV. Também foram 
criadas algumas comissões de trabalho 
(por exemplo: criação de Conselhos 
Superiores na Índia, status canônico e 
investigação histórica), que possuem 
tarefas específicas para levar a cabo. 

Na área da formação, foi lançado o 
Projeto “Anos Temáticos” (2017: Ano 
Internacional de Bailly), a medalha 

“Caridade na Esperança”, as leituras 
espirituais semanais (disponíveis no site), 
o Projeto “Rezando em Unidade 10-20-
30” e os novos módulos da Formação 
Universal (em preparação). No campo 
da juventude, foi estabelecido o dia 
4 de julho como “Dia Internacional 
do Jovem da SSVP”, e iniciados os 
trabalhos para a realização, em junho 
de 2018, do 2º Encontro Internacional 
da Juventude da SSVP, em Salamanca. 
Foi dado novo ritmo ao processo 
de canonização de Ozanam, com a 
descoberta de novos possíveis milagres.

No campo das visitas internacionais, 
o Presidente Geral efetuou inúmeras 
viagens institucionais, contando 
sempre com o apoio dos Conselhos 
Superiores anfitriões: Portugal, 
Espanha, Brasil, Estados Unidos, Itália, 
Sri Lanka, Índia, Canadá, Panamá, 
Austrália, Nova Zelândia, Malásia e 
Chile. Até ao final do ano, serão ainda 
visitados: Equador, Bélgica e Holanda. 
Em 2018, se Deus quiser, seis países 
africanos receberão a visita missionária 
do Presidente Geral. 

“Todos esses avanços só foram possíveis 
graças a quatro fatores: a excelência 
dos membros da diretoria, o elevado 
profissionalismo dos funcionários da 

sede de Paris, a sintonia e unidade 
com os Conselhos Superiores, e o 
apoio das nossas famílias particulares. 
Esse cenário está propiciando ao 
Conselho Geral um ambiente favorável 
e positivo para prestar serviços e 
efetuar aprimoramentos”, destacou 
o Presidente Geral. Por tudo isso, 
damos graças a Deus pelos projetos, 
programas e iniciativas do atual 
mandato, cujo lema escolhido pelo 
confrade Renato foi “Se alguém 
quiser ser o primeiro, que seja o 
último de todos e aquele que serve a 
todos” (São Marcos 9, 35b).

Sugerimos que todos os vicentinos do 
mundo visitem, com regularidade, a 
página web do CGI (www.ssvpglobal.
org), que também se encontra em 
processo de modernização, com vistas 
a conhecer melhor as ações em marcha 
e os projetos em desenvolvimento 
pelo Conselho Geral Internacional.

O Conselho Geral Internacional foi 
fundado em julho de 1839, sob a 
presidência do confrade Emmanuel 
José Bailly de Surcy, 1º Presidente 
Geral. A primeira reunião oficial do 
CGI ocorreu em fevereiro de 1840.
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Chamada à generosidade para 
o Fundo Internacional de Solidariedade

Para corresponder às diversas so-
licitações de ajuda humanitária ou 
devido a desastres naturais que 
chegam à Comissão Internacio-
nal de Ajuda e Desenvolvimento 
(CIAD), os confrades Renato Lima 
(Presidente Geral) e Bertrand Ous-
set (Coordenador da CIAD) fazem 
um apelo generoso aos vicentinos 
de todo o mundo (Conferências, 
Conselhos e obras), para remeter-
em doações econômicas ao Fundo 
Internacional de Solidariedad (FIS)

“Caros confrades, Caras consócias,

Nosso planeta é cada vez mais afetado 
por desordens climáticas repetidas e por 
conflitos regionais que se multiplicam; 
as catástrofes humanitárias que 
resultam desta situação se acumulam, 
umas sendo objeto de uma visibilidade 
midiática forte e muitas outras 
que se desenrolam no silêncio e 
no desconhecimento das opiniões 
públicas mundiais.

Até o momento a Sociedade de São 
Vicente de Paulo tem se engajado 
em lançar chamados à doações caso 
por caso para aliviar os sofrimentos 
para reconstruir e relançar um 
desenvolvimento durável nos países e 
regiões afetadas, e ela continuará a fazê-
lo para  desastres de amplitude nacional.

Mas a Sociedade de São Vicente de 
Paulo é solicitada para enfrentar muitas 
crises humanitárias regionais, muitas 
vezes endêmicas, mais comumente 
ignoradas pelas mídias e que levam 
a uma miséria durável dezenas, 
muitas vezes centenas, de milhares 
de pessoas;  fornecemos apenas aqui 
alguns exemplos não exaustivos, 
para os quais não houve chamado a 
doações específico iniciado pelo CGI.
Em março de 2017, Madagascar foi 
assolada pelo ciclone Enawo que fez 
pelo menos 78 vitimas, atingiu 300.000 
pessoas e destruiu aproximadamente 
30 % das colheitas. Este ocorreu em 

seguida à seca que no fim de 2016 
colocou 850.000 pessoas em situação 
de grave insegurança alimentar e 
após um dilúvio que devastou a ilha 
em Tuléar, onde 1.200 pessoas se 
afogaram no dia 18 de janeiro de 
2017.

No Peru, as chuvas torrenciais causadas 
por El Niño provocaram inundações, 
avalanches e correntes de lama, e a 
estimativa é de que hajam 75 mortos 
e mais de 625.000 pessoas atingidas, 
das quais 70.000 perderam seus 
domicílios. A Villa Infantil Federico 
Ozanam, orfanato da SSVP, foi 
inundado e teve de ser evacuado.

Um tremor de terra de magnitude 6,4 
sacudiu o norte da Ilha de Sumatra 
na Indonésia no dia 7 de dezembro 
de 2016. 97 pessoas pereceram na 
catástrofe e dezenas de prédios foram 
destruídos. Outro terremoto atingiu a 
ilha em junho de 2016.

Na República democrática do Congo 
-  país atingido duramente por uma 
crise humanitária sem precedentes 
- chuvas torrenciais causaram uma 
importante cheia do rio Kalamu em 
dezembro em Boma : pelo menos 50 
mortos, 13 pessoas desaparecidas e 
24.160 pessoas afetadas das quais 
4.077 homens, 4.275 mulheres e 
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15.508 crianças. Grande parte da 
infraestrutura foi danificada e as chuvas 
torrenciais provocaram inundações em 
Kinshasa em fevereiro.

Em abril de 2016, um terremoto 
ocorreu no Equador : ele atingiu a zona 
costeira, causando destruições até na 
capital econômica do país, Guayaquil. 
As vítimas são numerosas: 668 mortos, 
8 desaparecidos, 6.274 feridos e mais 
de 29.067 desabrigados.

Também em abril de 2016 o norte e 
o centro do Malawi foram atingidos 
por chuvas torrenciais que geraram 
inundações e obrigaram o presidente 
a declarar o estado de emergência. 
As consequências das chuvas 
torrenciais que atingiram o norte e o 
centro do Malawi são pesadas. Elas 
custaram a vida de pelo menos uma 
dezena de pessoas e provocaram o 
desalojamento de outras centenas. 
Casas desmoronaram e latrinas foram 
arrastadas, o que levantou uma 
inquietude sanitária.

No capítulo das catástrofes humanitárias 
é inútil lembrar da situação do Oriente 
Médio onde dezenas de milhares de 
pessoas são ameaçadas, perseguidas 
e expulsas de suas casas no Iraque ou 
na Síria, desalojados no seio de seu 
país fogem sobretudo para o Líbano 
ou tentam ficar em suas casas com o 
apoio da SSVP local.

A República Centro-africana está a fogo 
e a sangue. O país está submerso em 
um conflito interno que o conduz à 
deriva. O país mergulhou na violência e 
na insegurança : assassinatos, torturas, 
estupros, linchamentos, desalojamentos 
forçados, pilhagens, incêndios e 
destruições de povoados cristãos. As 
milícias já mataram milhares de civis 
cristãos, pilharam e incendiaram milhares 
de casas e iniciaram um ciclo de violências 
do qual o país não saiu ainda. Neste 
caos, as populações civis estão na linha 
de frente: 2,2 milhões de pessoas têm 
necessidade de assistência humanitária 
imediata, 1,4 milhão de pessoas foram 
desalojadas desde 2013 e 2 milhões 
estão em condição de insegurança 
alimentar.
Seis anos após sua independência, 
o Sudão do sul está a bordo da mais 
grave crise humanitária na África em 
razão da guerra civil que o atinge desde 
2013 com uma violência extrema: 
massacres, estupros, recrutamento 
de crianças soldados que provocaram 
o desalojamento de 2,3 milhões de 
pessoas no país e a fuga de 500.000 
pessoas para os países limítrofes. Em 
janeiro um incêndio ocorreu em um 
dos numerosos campos onde a SSVP 
intervém. No dia 20 de fevereiro de 
2017 o governo do Sudão do Sul 
declara o estado de fome em muitas 
zonas do país.

Desde os anos 1950, Uganda acolhe 

refugiados que fogem dos conflitos 
vizinhos. Ruandeses, Somalis, 
Burundineses, Congoleses ou  Sul-
sudaneses, eles são aproximadamente 
540.000 a permanecerem nas 
cidades ou nas zonas rurais e o afluxo 
continua. A SSVP ugandesa serve os 
refugiados em muitos campos e deve 
enfrentar igualmente catástrofes naturais 
freqüentes.

A Venezuela mergulhou em uma 
profunda crise econômica, com uma 
escassez atingindo 68 % dos produtos 
básicos e uma inflação incontrolável. 
No país, 9,6 milhões de venezuelanos 
– quase um terço da população – não 
come mais do que uma ou duas refeições 
por dia. A pobreza atingia 81,8 % das 
casas em 2016, aproximadamente nove 
pontos a mais do que em 2015 segundo 
uma pesquisa sobre as condições de vida 
realizada por um grupo de universitários.

Esta longa enumeração não é – 
infelizmente - exaustiva hoje e a lista das 
catástrofes deve crescer com o tempo.

É para estas missões pouco conhecidas, 
esquecidas e por vezes ocultadas que 
não conseguem mobilizar doadores 
mesmo que elas afetem milhões de 
pessoas, que nós propomos a vocês de 
organizar uma coleta de doações para 
alimentar um Fundo Internacional de 
Solidariedade que permite à CIAD, 
Comissão de ajuda internacional 
da SSVP-CGI de levar respostas às 
múltiplas solicitações que são a ela 
endereçadas. Uma tal coleta poderá 
ser renovada anualmente.

Em anexo vocês encontrarão um 
panfleto explicativo e o balanço das 
ações e projetos financiados pela 
comissão no ano de 2016.
Esta campanha de chamada de 
doações poderá se intitular...

OPERAÇÃO DESASTRES 
DESCONHECIDOS 

Servindo en Esperença.

Renato LIMA DE OLIVEIRA
16° Presidente Geral

Bertrand OUSSET
Presidente CIAD



6 Conselho Geral Internacional

Atividades internacionais

Anual do Conselho Nacional do 
Canadá. 
Na ocasião, o presidente proferiu a 
palestra “Visão de futuro do Conselho 
Geral” e respondeu a inúmeras 
perguntas dos presentes. 

Agradecemos ao confrade Jean-Noel 
Cormier (presidente nacional) e aos 
dirigentes do Conselho Nacional pela 
calorosa acolhida ao presidente geral. 
Nesta visita, o confrade Renato foi 
acompanhado do Vice-presidente 
Territorial Internacional para a América 
1, confrade Edmund Keane.

Já nos dias 24 e 25 de junho, o 
Presidente Geral esteve na Cidade 
do Panamá, onde apresentou a 
palestra “Nove meses: iniciando um 
novo mandato” para os presidentes 
das 12 Conferências panamenhas. 

Na oportunidade, houve ainda uma 
reunião de trabalho com a Família 
Vicentina local que está organizando 
o Encontro Internacional da Juventude 
Vicentina, que acontece em janeiro 
de 2019 antes das Jornadas Mundiais 
da Juventude (JMJ-2019) com o papa 
Francisco.

O Conselho Geral agradece à consócia 
Mixila Martínez, presidente da 
SSVP do Panamá, pela recepção tão 
amorosa dada ao presidente Renato. 
Nesta viagem, o Presidente Geral 
foi assessorado pela consócia María 
del Carmen Guzmán Soto, Vice-
presidente Territorial Internacional 
para a América 2, e pela consócia 
María Damaris Lopez Calderón, 
Coordenadora regional.

Presidente Geral visita novos países: 
Canadá e Panamá

Entre os dias 21 e 23 de junho, o 
confrade Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente Geral, esteve em Quebec 
participando da Assembleia Geral 

2ª. Cúpula dos Países Lusófonos da SSVP
Moçambique, Portugal e São Tomé e 
Príncipe, além do Brasil. A realização do 
encontro foi possível graças ao apoio 
dos Conselhos Nacionais do Brasil e de 
Portugal, que assumiram os custos de 
passagens aéreas e hospedagem dos 
participantes. 
Na manhã do domingo, dia 03/09, 
os participantes participaram da 
cerimônia de posse do novo Presidente 
Nacional da SSVP do Brasil. Na 
tarde do mesmo dia e na manhã de 
segunda-feira, 04/09, foram realizadas 
as atividades do evento, iniciando 
com uma palestra do Presidente Geral 
Internacional, confrade Renato Lima, 
que apresentou a “Visão de futuro do 
CGI”. 

Também foram realizadas apresentações 
sobre a realidade da SSVP em cada 
país e debatidas formas de aumentar 
a cooperação entre os países visando 

Nos dias 03 e 04 de Setembro de 
2017 o Conselho Geral Internacional, 
através das Vice-presidências Territoriais 
Internacionais América 3 (América do 
Sul) e África 2, realizou a 2ª. Cúpula 
dos Países Lusófonos da SSVP. 

O encontro reuniu na sede do 
Conselho Nacional do Brasil os 
Presidentes Nacionais dos países de 
língua portuguesa. Estiveram presentes 
Presidentes Nacionais ou representantes 
da SSVP de Angola, Guiné Bissau, 

um melhor serviço aos pobres. Neste 
sentido, os Conselhos Nacionais do 
Brasil e de Portugal entregaram aos 
países participantes diversos materiais 
de formação vicentina.

Ao final do evento, os compromissos 
de trabalho assumidos pelos países 
presentes foram consolidados na Carta 
do Rio de Janeiro. Ficou ainda decidido 
que a terceira edição do evento será 
realizada em 2020 em um país da 
África.

Segundo o confrade Júlio César Marques 
de Lima, Vice-Presidente do CGI para 
a região América 3 (América do Sul) 
e coordenador do evento, o encontro 
estreitou os laços entre os Conselhos 
Nacionais lusófonos e deve resultar em 
uma maior cooperação entre os países 
visando o crescimento do trabalho da 
SSVP em cada um deles. 
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Atividades internacionais

Comunicação
Um novo website em fase de desenvolvimento

Há alguns meses, a comissão de comunicação trabalha em um projeto maravilhoso: 
a reformulação do website do Conselho Geral Internacional. O objetivo é 
fornecer ao CGI uma ferramenta melhor, que atenda aos padrões da rede e 
às novas necessidades do Conselho Geral, que devem orientar sua estratégia 
de comunicação para atender ao público em geral e aos usuários Vicentinos. 
Portanto, o novo website será projetado para fornecer conteúdo para esses dois 
públicos, que possuem expectativas muito diferentes. A interface deve ser mais 
ergonômica, para que os visitantes possam acessar o conteúdo procurado de 
forma mais intuitiva. A equipe de comunicação conta com o suporte de duas 
agências francesas de web design: uma para estudar e construir a arquitetura do 
futuro website e outra responsável pelo design gráfico e programação. O novo 
site deve ser lançado no início de 2018, lembrando que o site atual foi lançado 
em 2013, por ocasião das celebrações do Bicentenário de Frederico Ozanam.

VENCEDORES DO 
CONCURSO LITERÁRIO 

“A Primeira Conferência”

Conforme divulgado no dia 9 de 
setembro de 2017, após a Missa de 
Ação de Graças no Dia da Festa do 
Bem-aventurado Frederico Ozanam, 
realizada junto ao seu túmulo, o 
Conselho Geral Internacional da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, 
liderado pelo seu 16° Presidente Geral, 
Renato Lima de Oliveira, anunciou os 
vencedores do Concurso Literário “A 
Primeira Conferência”, baseado na 
vida de Emmanuel Bailly, o primeiro 
Presidente Geral da SSVP.

Os vencedores são os seguintes:

1° lugar: Luciana Moreira - Brasil
2° lugar: Fernando Lusanthi - Siri 
Lanka
3° lugar: Roselyn Mpatogera - Uganda

Menção honrosa:

Thierry Vialatte de Pemille - França
Elsa Alemão - Brasil
Ralph Middlecamp – Estados Unidos
Austin Fagan - Inglaterra

O Conselho Geral Internacional 
recebeu 40 trabalhos de diversos 
países do mundo.

Parabéns a todos os participantes 
e aplausos para aqueles que 
contribuíram para o sucesso deste 
concurso.

O ano de 2018 será dedicado a 
François Lallier.

Agregações
O Conselho Geral completa sua 
base de dados de agregações de 
alguns países.

Armelle de Boissieu trabalha para o CGI 
desde julho de 2017. Ela foi contratada 
por três meses para completar o banco 
de dados de agregações de alguns 
países importantes.

A digitalização de dados de agregações 
começou em 1996, quando o 
Conselho Geral implementou seus 
sistemas computacionais, permitindo 
registrar em um banco de dados as 
conferências agregadas no mundo 
todo. Muito trabalho está sendo 
realizado pela equipe neste momento, que já digitou todos os dados de agregações de 
quase 120 países em tempo recorde.

Porém, nos países com mais de 1.000 conferências agregadas, como Índia, Brasil, Estados 
Unidos, Austrália, Inglaterra e País de Gales, Canadá e Portugal, a quantidade de dados 
era muito grande. Por outro lado, as novas conferências já foram registradas diretamente 
nessa base de dados. Por essa razão, esses países apresentavam uma lacuna entre os dados 
que passaram a ser registrados em 1996 e a realidade, já que a Sociedade em cada um 
desses países foi fundada no século XIX. Na prática, isso também ocupava muito tempo 
dos funcionários do CGI responsáveis pelas agregações, pois eles tinham que consultar 
documentos manualmente no caso de pedidos de agregação para conferências fundadas 
antes de 1996. Além disso, os registros começaram a se deteriorar com o tempo.

Agora, essa lacuna de cerca de 150 anos foi eliminada graças ao trabalho eficaz da Armelle 
e até o final do ano os dados estarão disponíveis diretamente na base de dados digital do 
CGI. Na verdade, esta é uma ótima notícia para os países envolvidos!
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Notícias dos países

Estes últimos dias foram difíceis para os 
membros da Sociedade de São Vicente 
de Paulo nos Estados Unidos. A passagem 
de duas tempestades tropicais, Harvey 
e Irma devastaram primeiro o Texas e 
depois a Flórida; passando pelo Caribe 
e provocando perdas materiais sem 
precedentes.  O furacão Harvey chega 
a ser considerado como  a catástrofe 
meteorológica mais dispendiosa na 
história dos Estados Unidos, chegando a 
custar 290 bilhões de dólares.

Por detrás das cifras são vidas humanas 
que foram profundamente afetadas. A 
Sociedade de São Vicente de Paulo no 
Texas teve que enfrentar rapidamente os 
pedidos de ajuda provenientes das zonas 
atingidas, notadamente em Houston 
onde a SSVP local está em pé de guerra 
desde a passagem do Harvey no dia 28 
de agosto.
Além do chamado para doação, que 

inclui materiais, gêneros não perecíveis 
ou dinheiro, o Conselho de Houston 
implementou uma “lista de desejos” 
no site Amazon.com a fim de incitar 
os doadores a oferecer artigos que 
serão realmente úteis às vítimas, como 
utensílios de cozinha, produtos de 
higiene de base e roupas.

Por meio de seu site na internet, ele 
divulgou mensagens informando os 
atingidos sobre as medidas de urgência 
e os procedimentos a seguir nas horas 
que se seguiram à catástrofe. A SSVP 
oferece também um acompanhamento 
administrativo para orientar as pessoas 
junto aos organismos de estado que 
concedem uma ajuda às vítimas de 
desastres naturais. Um guia de conselhos 
práticos está disponível online, explicando 
passo a passo as tarefas a realizar para 
voltar a uma vida normal. 
Um impulso de solidariedade se espalhou 

por todo o continente americano: 
os Conselhos locais da Sociedade 
de São Vicente de Paulo lançaram 
coletas e muitos voluntários lançaram 
espontaneamente iniciativas para ajudar 
os atingidos. Em Ohio, dois voluntários 
da Sociedade de São Vicente de Paulo 
decidiram de encaminhar eles mesmos 
um contêiner de produtos de primeira 
necessidade até o Texas. A SSVP local 
associada a uma outra organização 
(Humans with Purpose) apoiou esta 
iniciativa colocando à disposição deles 
sua sala de refeitório a fim de centralizar 
as doações. Graças às redes sociais, um 
caminhão foi rapidamente encontrado e 
o comboio pôde pegar a estrada algumas 
horas mais tarde. 

Um pouco mais longe, no Canadá, uma 
vicentina tomou a iniciativa de levar um 
contêiner de fraldas de bebê para o 
Texas. ‘’Nós tínhamos muitas fraldas’’ ela 

Furacões Harvey e Irma : a SSVP presta auxílio 
nos desastres naturais
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Em 2013, o Conselho Geral Interna-
cional fez um apelo à rede mundial 
da SSVP para arrecadar um milhão de 
euros para ajudar os milhões de víti-
mas nas Filipinas depois da passagem 
do tufão Haiyan, chamado de Yolanda 
nas Filipinas, um dos ciclones tropicais 
mais intensos já registrados.

O programa Building Homes Rebuild-
ing Lives (Construindo Casas, Recon-
struindo Vidas) tem sido um longo 
processo de reabilitação integral e de 
desenvolvimento de muitas vítimas.
Depois do Estágio de Alívio ou assistên-
cia imediata, começou o Estágio de 

acrescentou dois anos ao ensino mé-
dio ou secundário, houve uma exten-
são deste programa.

O programa Building Homes Rebuild-
ing Lives é um longo processo integral 
porque entende que começar uma 
vida nova não é uma tarefa fácil. Na 
verdade, o programa não para depois 
de construir casas, pois continua aju-
dando as vítimas a moldar suas casas 
promovendo a formação de valores em 
suas vidas para que as pessoas possam 
reconstruir suas vidas para atingir uma 
transformação social. Os beneficiários 
são muito gratos a todos aqueles que 
contribuíram para possibilitar esses 
programas. 

De verdade, suas vidas mudaram 
daquela experiência catastrófica de 
“êxodo” para uma “terra nova”, com 
novas casas, novas comunidades Vi-
centinas que Deus deu a essas pessoas 
por meio da SSVP. O Conselho Nacio-
nal das Filipinas continua comprometi-
do com esta grande missão de trans-
formar vidas.

Reabilitação, que engloba programas 
de habitação, assistência educacional, 
saúde e bem-estar, subsistência, orga-
nização comunitária e fortalecimento 
da fé.

Nos primeiros três anos dos Proje-
tos de Habitação, foi difícil encontrar 
áreas seguras, pois a SSVP nas Filipinas 
prefere não construir habitações em 
zonas de perigo. A SSVP das Filipinas 
também optou por colaborar com out-
ros grupos e procurar doadores de ter-
ras para que os recursos pudessem ser 
doados a mais vítimas. A boa notícia é 
que há muitas doações de terras neste 
momento, resultado de anos de trab-
alho duro, e desta forma, os projetos 
devem acelerar. Vale ressaltar também 
que algumas das casas originalmente 
destinadas a abrigos temporários 
foram transformadas em moradias 
permanentes, garantindo segurança e 
casas melhores aos beneficiários.

Quanto ao Programa de Educação, 
como houve uma mudança no Siste-
ma Educacional das Filipinas, que 

Notícias dos países

explica... Uma empresa local emprestou 
o caminhão e uma coleta de fundos 
permitiu pagar os custos do combustível.
Na rota dos furacões, o Caribe foi 
severamente atingido e nós lamentados 
muitos mortos. Os Conselhos SSVP 
presentes em certas ilhas como Trinidad 
e Tobago, Antígua, Barbuda estão 
no local a fim de avaliar a amplitude 
das necessidades. Segundo nosso 
irmão Edmund Keane (Vice-Presidente 
Territorial América 1) “É difícil por 
enquanto de ter um panorama preciso 
da situação. Em Trinidad e Tobago, a 
SSVP já lançou uma coleta. A Ilha de 
Barbuda foi totalmente evacuada e seus 
habitantes deslocados até Antígua; nós 
estamos esperando mais informações da 
parte de nossa coordenadora de zona 

que está no local”. 
Na Flórida, onde o furacão Irma levou 
à evacuação de dezenas de milhares de 
pessoas que vivem nas zonas costeiras, 
a Sociedade de São Vicente de Paulo 
se mobilizou nas primeiras horas. Em 
coordenação com outras organizações 
como a Cruz Vermelha ou o Exército 
de Salvação, ela ajudou na evacuação 
dos atingidos e abriu seus locais de 
alojamento de urgência para acolher os 
resgatados. 

Ao nível federal, a SSVP americana se prepara 
há anos para enfrentar as catástrofes. Ela 
faz parte dos membros fundadores da  
NVOAD - National Voluntary Organizations 
Active in Disaster (Organizações Voluntárias 
Nacionais ativas em caso de Catástrofes) 

lançada em 1969. O Conselho Nacional 
criou também uma divisão “catástrofes 
naturais” que adquiriu uma boa 
experiência na assistência às vítimas, 
notadamente através do programa 
“House in a box” (casa em uma caixa). 
Este permite de fornecer às famílias 
atingidas uma ajuda material na forma de 
“pacote” contendo produtos de primeira 
urgência: roupas de cama, cobertores, 
utensílios de cozinha, roupas, alimentos, 
medicamentos... Mais que um apoio 
material, o programa inclui igualmente 
um acompanhamento das vítimas no 
longo prazo, pois uma vida pode ser 
transtornada em alguns segundos, mas 
o caminho da reconstrução é bem mais 
longo. 

Filipinas : “Construindo casas, reconstruindo vidas”
quatro anos depois do Tufão Haiyan
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Espaço Juvenil

No dia 4 de Julho de 2017, todos 
os jovens vicentinos da SSVP 
celebraram o seu Dia Internacional. 
Este dia foi proposto pelo Vice 
Presidente Internacional para 
Juventude, Crianças e Adolescentes 
do Conselho Geral Internacional da 
SSVP, confrade Willian Alves.

Neste mesmo dia, a Igreja recorda a 
memória litúrgica do Beato Pier Giorgio 
Frassati, jovem vicentino, que durante 
toda a a sua breve vida se dedicou aos 
pobres, e a partir deste ano, Frassati foi 
considerado como o patrono de todos 
os jovens vicentinos da SSVP e suas 
atividades.

O Dia Internacional foi celebrado 
em todos os 5 continentes, foram 
realizadas atividades como: Festa e 
Confraternização; Dia de Formação; 
Oração do Rosário;  Momentos de 
Espiritualidade;  Passeio Ciclístico:; 
Passeios com jovens; Workshop sobre 
Juventude; Passeatas; Fundação de 
Conferências com Jovens; Dia de 
Recrutamento; Concurso nas Redes 
Sociais; Tais atividades...

O Vice Presidente para Juventude, 
confrade Willian, fez um vídeo 
especial e enviou para todos os jovens 
uma mensagem de encorajamento e 
motivação, o vídeo foi visto por mais 
de 6 mil pessoas, da mesma forma 
o Presidente Geral, confrade Renato 
Lima, manifestou-se nas redes sociais 
por meio de vídeo sua mensagem 
para todos os jovens, recordando que 

Kenya

Kenya Venezuela

India

Hong Kong

Brasil
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também ingressou na SSVP quando jovem, aos 15 anos de 
idade.

Com intuito de motivar e divulgar este dia especial, a coordenação 
internacional para juventude fez uma logomarca sobre o dia 
festivo, e os usuários das redes sociais puderam trocar suas fotos 
com a logo do Dia Internacional. Mais de 500 pessoas utilizaram 
a estampa na foto.

Questionado sobre a importância desta data para os jovens 
na SSVP, o confrade Willian destaca que “a presença da 
juventude nas fileiras da SSVP precisa ser incentivada e todos 
os dias comemorada, pois a SSVP foi fundada por jovens e é 
própria para uma juventude que anseia por caridade, justiça 
social e mudanças, e ter um dia específico para lembrar a 
presença do Jovens em nossa entidade é muito importante. 
Fiquei muito feliz com o resultado deste primeiro ano, foi 
algo novo e mesmo assim muitos Conselhos Nacionais 
participaram e realizaram atividades com os seus jovens, 
agradeço a todos e vamos comemorar todos os anos esta 
data especial para todos nós vicentinos em especial os 
jovens”.

A Jornada da Juventude da Ásia (JJA) é um encontro de jovens 
católicos na região da Ásia, que se realiza a cada três anos, com 
a participação de mais de dois mil jovens católicos de vários 
países da Ásia. O espírito de evangelização é renovado com 
muitas atividades neste evento. A JJA iniciou com o Conselheiro 
da Juventude Católica da Ásia e aprovada pela Federação das 
Conferências de Bispos da Ásia (FABC) em sua Divisão para 
Jovens, Leigos e Família. A JJA  deste ano, com o tema “Jovens 
asiáticos alegres: vivendo o evangelho na Ásia multicultural”, foi 
organizada pela Igreja Católica da Indonésia. Na semana anterior 
à JJÁ os dias de 30 de julho de 2017 a 2 de agosto de 2017 foram 
chamados de Dias na Diocese (DID), quando os participantes 
foram distribuídos para diferentes dioceses na Indonésia. “Com 
esse evento, eu aprendi que a família é uma figura importante 
no desenvolvimento da nossa fé. Também aprendemos a abrir-
nos um ao outro, ter humildade e simplicidade”, disse Joshua 
Dominguez, do grupo de jovens da SSVP das Filipinas.

A JJA, realizada de 2 a 6 de agosto de 2017, ocorreu na 
Arquidiocese de Semarang, onde todos os participantes se 
reuniram e participaram de cerimônias e atividades diversas, 
como compartilhamento em grupo, reflexão, festival juvenil, 
Eucaristia, entre outras.

A missa de encerramento foi realizada na Academia da Força 
Aérea da Indonésia em Yogyakarta no fim do 7º dia da Jornada da 
Juventude na Ásia. Foi anunciado que a 8º Jornada da Juventude na 
Ásia de 2020 será realizada na Índia. A cruz da JJA foi tranferida da 
Indonésia para a Índia.

Rezemos para que a juventude asiática continue irradiando a 
alegria das Boas Novas enquanto vivem em comunhão em meio 
à diversidade multicultural. O Espírito Santo os uniu, apesar das 
diferenças multiculturais, na fé e em uma missão. Embora eles 
venham de diferentes países e raças e falem várias línguas, uma coisa 
é certa: eles falam a mesma língua, a linguagem de Cristo, que é o 
Amor. 

Que o Espírito Santo os guie na fé, unidos mesmo na diversidade. 
Que, ao voltarem para os seus contextos locais, eles possam 
compartilhar essa experiência alegre de encontrar Deus na juventude 
asiática, levando com alegria o Evangelho para suas realidades. Que 
eles possam carregar, com alegria, glória e orgulho, a cruz de Jesus 
em seus ombros, em seus corações e em suas vidas, enquanto 
marcham e se preparam para a próxima Jornada da Juventude da 
Ásia em 2020 na Índia.

7° Jornada da Juventude da Ásia, em Yogyakarta, Indonésia 

Lebanon Colombia

Espaço Juvenil
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FAMVIN

A FAMVIN lança uma nova ação 
em favor dos Sem-teto, anunciada 
no fim de junho no Parlamento 
Europeu 

O dia 28 de junho de 2017 marcou o 
anúncio oficial da Aliança da Família 
Vicentina para os Sem-teto, uma 
iniciativa mundial da Família Vicentina 
para reduzir, e onde for possível, 
eliminar a falta de moradia nas suas 
múltiplas formas. A cerimônia foi no 
Parlamento Europeu, por convite de 
seu presidente, Antonio Tajani, que 
desejou homenagear o trabalho dos 
seguidores de São Vicente de Paulo 
com as pessoas que vivem na pobreza, 
especialmente os sem-teto.

No contexto dos 400 anos do Carisma 
Vicentino, a Família Vicentina escolhe 
enfocar particularmente a famosa 
passagem de Mateus 25: “Eu era 
estrangeiro e me acolhestes”. Em 
harmonia com a definição global de 
sem-teto desenvolvida pelo Institut of  
Global Homelessness (IGH) a atitude 
e as ações de acolhimento dos sem-
teto incluem agir com e em favor das 
pessoas que vivem nas ruas, refugiados, 
pessoas removidas de suas casas, 
moradores de favelas… A urgência 
desse assunto é evidente. Os relatórios 
mais recentes da ONU sobre o tema 
sugerem que das 7 bilhões de pessoas 

A Aliança FAMVIN-Sem-teto, 
uma nova iniciativa da Família Vicentina

que vivem no mundo, mais de 1,2 
bilhões delas podem ser consideradas 
sem-teto. É uma das grande doenças 
sociais de nosso tempo.

Mark McGreevy da Depaul 
International e coordenador desse 
projeto em nome da Família Vicentina 
explicou a escolha do fórum europeu 
para o anúncio oficial da iniciativa:

“A Europa foi a casa da Família 
Vicentina por 400 anos, então o 
Parlamento Europeu é o local onde 
nós celebramos o anúncio oficial desse 
projeto. Em parceria, nós podemos 
fazer grandes coisas juntos.”

Entre outros oradores no evento 
estiveram: Sr. Antonio Tajani, Rev. 
Tomaz Mavric (Superior Geral e 
Presidente da Família Vicentina), Padre 
Opeka (padre vicentino indicado para 
o Prêmio Nobel da Paz), e Irmã Carol 
Keehan (Filha da Caridade,  presidente 
e CEO da Associação Católica de 
Saúde dos Estados Unidos).

O lançamento dessa iniciativa global vai 
se dar em um fórum internacional em 

outubro de 2017, durante o Simpósio 
da Família Vicentina em Roma, Itália, 
com a presença de centenas de 
membros da Família Vicentina de todo 
o mundo.

A FAMVIN convida todos os vicentinos 
a se implicar fortemente neste projeto 

Vocês podem compartilhar aquilo que 
vocês já fazem para ajudar os sem-teto 
a fim que os outros aprendam com a 
sua experiência.

• Contactar a FAMVIN em  
homeless@famvin.org para apresentar 
o seu trabalho, para propor questões 
ou para se inscrever na nossa lista de 
difusão.

• Visitar o website 
vfhomelessalliance.org para saber mais 
sobre o projeto.

• Seguir e curtir a página 
dedicada no Facebook : https://web.
facebook.com/vfhomelessalliance/?ref
=bookmarks

• Compartilhar esta informação 
nas suas redes sociais
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O dia 22 de agosto de 2017, a Igreja 
comemorou os 20 anos da cerimônia 
de beatificação do confrade Antônio 
Frederico Ozanam, ocorrida em Paris, 
dentro da 12ª Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ/1997), em solenidade 
presidida por São João Paulo II. 
Milhares de vicentinos compareceram 
ao evento, e outros milhares 
puderam acompanhar pelos meios de 
comunicação.

Naquela altura, assim se expressou o Sumo 
Pontífice: “Frederico Ozanam acreditou no 
amor, no amor que Deus tem por todos os 
homens. Ele mesmo se sentiu chamado 
a amar, dando o exemplo de um grande 
amor de Deus e dos outros. Ia ao encontro 
de todos os que tinham mais necessidade 
de ser amados, daqueles a quem Deus-
Amor não podia ser efetivamente revelado 
senão pelo amor de uma outra pessoa. 
Frederico Ozanam descobriu nisto a sua 
vocação, viu o caminho para o qual Cristo 
o chamava. Encontrou nisto o seu caminho 
rumo à santidade. E percorreu- o com 
determinação”.

É notório que Ozanam é um exemplo 
de fiel leigo para toda a humanidade. 
Intelectual e católico fervoroso, ele dedicou 
toda a sua vida e a sua fé ao serviço 
da verdade e dos mais desfavorecidos.  
Profundamente comprometido com a 
justiça e com a dignidade humana, ele foi 
precursor da encíclica “Rerum Novarum” 

Oração pela canonização do 
Beato Frederico Ozanam

Na esperança da obtenção de um 
milagre

Senhor,

Fizeste do beato Frederico Ozanam 
uma testemunha do Evangelho, 
maravilhado pelo mistério da Igreja.

Inspiraste seu combate contra a 
miséria e a injustiça, e o dotaste de 
uma generosidade incansável, ao 
serviço de todos aqueles que sofrem.

Em família, ele se revelou filho, 
irmão, esposo e pai excepcional.

No mundo, sua ardente paixão pela 
verdade iluminou seu pensamento, 
seu ensinamento e seus escritos.

À nossa Sociedade, que concebeu 
como uma rede universal de caridade, 
ele soprou o espírito de amor, de 
audácia e da humildade, herdados de 
São Vicente de Paulo.

Em todos os aspectos de sua 
breve existência, emerge sua visão 
profética da sociedade, tanto quanto 
a influência de suas virtudes.

Por essa multiplicidade de dons, nós 
te agradecemos Senhor, e solicitamos 
– se é de tua vontade – a graça de um 
milagre, pela intercessão do beato 
Frederico Ozanam.

Possa a Igreja proclamar sua 
santidade, se esta for providencial 
para o momento atual.

Nós te pedimos por Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Amém.

(que contém a Doutrina Social da Igreja). 
“Em família, ele se revelou filho, irmão, 
esposo e pai excepcional”, como bem nos 
ressalta a Oração de Canonização dele. 
Com seus amigos, presenteou o mundo 
com a criação da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, em 1833.

Segundo o 16º Presidente Geral da SSVP, 
confrade Renato Lima de Oliveira, o atual 
mandato do Conselho Geral Internacional 
está envidando todos os esforços para 
acelerar os procedimentos da canonização 
de Ozanam. A equipe internacional, 
presidida pelo padre Giuseppe Guerra, 
CM, está muito motivada diante dos 
novos potenciais milagres que, uma 
vez analisados, poderão ser atribuídos a 
Ozanam. O primeiro deles, reconhecido 
pela Igreja, ocorreu em 1926, com a cura 
extraordinária de Luiz Fernando Ottoni, 
um menino brasileiro, acometido de uma 
difteria maligna.
“Sinto, no meu coração, que a canonização 
está perto. Os quatro casos em estudo (Brasil, 
Portugal e Venezuela) são muito fortes, e de 
fato sentimos a intercessão de Ozanam em 
todas essas possíveis curas. Estamos rezando 
intensamente e trabalhando duro para 
que o Vaticano possa declarar, em breve, 
a santidade do bem-aventurado Antônio 
Frederico Ozanam, o que será uma grande 
honra para todos nós, vicentinos da SSVP, 
e também para toda a Família Vicentina”, 
destacou o Presidente Geral.

20 anos da beatificação de 
Antônio Frederico Ozanam
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Cerca de 50 peregrinos do Líbano, 
23 dos quais são Jovens da SSVP, 
viajaram para a França de 22 de julho 
de 2017 a 1º de agosto de 2017 para 
visitar os vários lugares que foram de 
grande importância na vida de São 
Vicente de Paulo. Esta peregrinação, 
organizada pela Congregação da 
Missão dos Padres Lazaristas, teve 
como objetivo conhecer a vida deste 
santo que, em sua jornada desde a 
infância ao sacerdócio, respondeu e 
seguiu a vontade do Pai.

De acordo com o Sr. Said Safar, 
Coordenador dos Jovens da SSVP 
do Líbano, eles aproveitaram bem os 
12 dias da viagem, visitando lugares 
e cidades como Chatillon, Folleville, 
Le Berceau, Paris e Lourdes. Segundo 
ele, a peregrinação foi muito 
enriquecedora nos aspectos práticos 
e espirituais.

Nos aspectos práticos: para ajudá-los 
a pagar as despesas dos membros da 
SSVP, eles organizaram um projeto 
para angariar fundos durante a 

preparação para a viagem. Com 
a providência de Deus, o projeto 
cobriu a maior parte das despesas. 
Verdadeiramente, quando Deus 
envia, Ele garante as condições.

Nos aspectos espirituais: O Sr. Safar 
ficou especialmente emocionado em 
dois dos muitos lugares por onde 
eles passaram. Primeiro, em Lourdes, 
onde a Virgem Maria apareceu à 
Santa Bernadette Soubirou. Este 
lugar era o mais sujo da cidade, 
um depósito de lixo. Conhecer isso 
fez com que ele percebesse que o 
Senhor estava dizendo para que 
ele não tivesse medo, pois Ele pode 
surgir mesmo no lugar mais sujo e 
mais sombrio.

O segundo lugar com grande 
efeito para ele foi Folleville, onde 
São Vicente de Paulo seguiu a 
vontade de Deus ao reconhecer as 
necessidades espirituais dos pobres. 
Em sua reflexão, o Sr. Safar percebeu 
que não deveria perder a motivação, 
mesmo que estivesse com seu lado 

espiritual enfraquecido, porque 
Deus, mesmo depois de 17 anos, 
tocou a vida de São Vicente de Paulo 
em seu encontro com os pobres. 
Com isso, São Vicente pode ver Jesus 
nas muitas faces dos pobres; de fato 
um encontro real e transformador 
com o Senhor. Ao perceber que a 
pessoa à sua frente não era uma 
pessoa comum, São Vicente de Paulo 
conseguiu receber a Boa Nova da 
salvação e, a partir desse momento, 
abraçou e recebeu uma nova vida em 
Cristo e, assim, sua vida realmente se 
transformou.

Na verdade, esta peregrinação 
ficará para sempre nos corações dos 
peregrinos. Eles puderam acompanhar 
os passos de São Vicente de Paulo 
e ver como ele realmente foi um 
servo de Deus. Espera-se que, com 
a graça de Deus, essa peregrinação 
os transforme em uma comunidade 
de jovens voluntários vicentinos que, 
com o amor de Cristo, servirão aos 
mais pobres dos pobres.

Uma peregrinação para não ser esquecida
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A ler : a nova biografia do 
Bem-aventurado Antoine 
Frédéric Ozanam. 

Raymond Sickinger, o autor deste 
livro perspicaz sobre o fundador 
da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, examina a vida de Ozanam de 
diversas formas. Primeiramente, o 
livro explora os diferentes papéis que 
ele desempenhou ao longo de sua 
vida : o filho, o irmão, o estudante, o 
membro e a fonte de inspiração para a 
Sociedade de São Vicente de Paulo, o 
esposo e o pai, o erudito e o porta-voz 
das classes populares. 
Em segundo lugar, ele examina as lições 
que Ozanam aprendeu em sua vida, 
incluindo a importância da amizade, 
o sentido da solidariedade, o papel 
e o objetivo do sofrimento, dentre 
outros, que o autor compartilha com 
aqueles que estudam seu pensamento 
e seu trabalho. Ele termina com uma 
apresentação da herança atemporal de 
Ozanam. 
Este livro é realmente o estudo 
aprofundado de um homem que tocou 
muitas vidas como professor, escritor e 
diretor. Sua leitura pode nos encorajar 
a seguir os passos do Bem-aventurado 
Frédéric Ozanam que viu em cada 
ser humano um filho de Deus, e que 
respondeu então às suas necessidades.
Esta obra é vivamente recomendada a 
todas as pessoas, em particular aquelas 
que estão na linha de frente do serviço 
aos desfavorecidos, inspirando-os a 

crescer em santidade através  de sua 
missão.
Raymond L. Sickinger é professor de 
história e de estudos do Serviço Público 
e Comunitário na Providence College, 
uma faculdade católica e dominicana 
(Rhode Island ; Estados Unidos), onde 
ele ensinou mais de quarenta anos. 
Ele obteve seu doutorado em história 
europeia na Universidade de Notre 
Dame (Indiana, Estados Unidos) em 
1978. Ele é atualmente Presidente 
do departamento de História e 
Humanidade. Membro ativo da 
Sociedade de São Vicente de Paulo 
desde 1985, ele também faz parte do 
Conselho de Administração Nacional 
da SSVP nos Estados Unidos.

Presidente Geral lança 
livro em língua espanhola
TPor iniciativa do Conselho Superior 
da Espanha da SSVP, foi publicado o 
livro “Apasionados por la caridad y la 
justicia” (Apaixonados pela caridade e 
pela justiça), cujo autor é o confrade 
Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente 
Geral. São 55 artigos de espiritualidade 
que podem ser utilizados como 
leitura espiritual nas reuniões das 
Conferências e Conselhos.

O livro, com 180 páginas, conta com 
o prefácio do confrade Juan Manuel 
Buergo, vice-presidente do Conselho 
Superior da Espanha. O dirigente 
espanhol assim se manifesta sobre a 
publicação: “no livro, encontramos 
artigos que nos relatam interessantes 
vivências pessoais do autor, problemas 
e soluções, nas quais podemos ver 
nos ver refletidos, por se tratar da vida 
cotidiana da Sociedade”.

Há ainda um breve texto elaborado 
pela Sra. Andréa Bueno de Oliveira, 
esposa do confrade Renato, dando-
nos conta sobre a figura humana 
do Presidente Geral. A edição e a 
tradução ao espanhol ficou a cargo 

de Francisco Javier Fernández Chento, 
que é coordenador do site Famvin.org 
em língua castelhana. 

A publicação pode ser adquirida no 
Conselho Superior da Espanha da 
SSVP (Rua São Pedro, nº 3, Madri, 
28014 Espanha). Telefone: + (3491) 
369-7990. E-mail: ssvp@ssvp.es. O 
valor é de 10 euros, além dos custos de 
envio postal. O valor arrecadado com 
a venda do livro será destinado para 
ajudar a Conferências e Conselhos em 
necessidade, em qualquer lugar do 
mundo.

O livro foi oficialmente lançado no 
último dia 13 de junho, em Paris, 
data litúrgica de Santo Antônio 
de Pádua, durante a realização da 
reunião anual plenária do Conselho 
Geral Internacional. A publicação 
também será lançada em novembro 
próximo, em Quito (Equador), quando 
será realizado o 6º Encontro Ibero-
americano da SSVP, com a presença 
de 36 países, a maioria de língua 
hispânica.

Com mais essa iniciativa, o confrade 
Renato soma, agora, sete livros, 
sendo quatro em português (da série 
“Crônicas Vicentinas”), este novo em 
espanhol e outros dois sobre temas 
políticos.

O Conselho da Espanha e o autor já 
cederam os direitos autorais para 
a publicação desse livro em inglês, 
português, francês ou outro idioma.

Literatura vicentina internacional


