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Minhas queridas consócias, meus queridos confrades de todo o 

mundo,

Temos a alegria de apresentar-vos a primeira edição do boletim 

de notícias do Conselho Geral Internacional, neste novo mandato 

que se iniciou no dia 9 de setembro passado, após a cerimônia de 

posse do confrade Renato Lima, realizada em Paris e transmitida 

ao vivo pela internet. 

Nesta edição, temos a satisfação de anunciar-vos as linhas gerais 

da nossa gestão e o perfil dos novos dirigentes que estão a 

ocupar importantes serviços na estrutura do Conselho, oriundos 

de várias nações e continentes. Há ainda uma entrevista na qual 

todos poderão conhecer um pouco melhor sobre o vosso novo 

presidente geral.

Durante nosso mandato de seis anos, pretendemos dinamizar 

as ações de comunicação do Conselho Geral, potencializando a 

atuação da SSVP em diversos segmentos e atividades, como a 

área de formação. Para tanto, as ferramentas de comunicação, 

as redes sociais e os veículos de informação vicentinos são peças 

fundamentais nessa missão. 

Solicitamos generosamente aos Conselhos Nacionais que nos ajudem na difusão deste boletim de notícias, publicando-o na página da 

internet de cada país, e se possível enviando-o por meio eletrônico aos Conselhos, obras e Conferências, a fim de que todo confrade 

e toda consócia esteja a par dos projetos e iniciativas do Conselho Geral Internacional. Queremos agradecer aos queridos confrades 

e consócias de todo o mundo pelas orações que têm sido feitas pelo êxito das ações em marcha empreendidas pelo Conselho Geral 

Internacional.

Diretoria do 16º Presidente Geral, confrade Renato Lima de Oliveira

EDITORIAL

Renato Lima de Oliveira tomou posse 
sexta-feira de manhã em Paris
O 16º Presidente Internacional da 

Sociedade de São Vicente de Paulo, 

eleito no dia 5 de junho, tomou posse 

na manhã da sexta-feira, 9 de setembro 

de 2016, durante a cerimônia de posse 

na Capela de São Vicente de Paulo, em 

Paris. Sucessor do confrade Michael 

Thio, Renato Lima de Oliveira será o líder 

da Confederação 

Internacional da 

Sociedade de São 

Vicente de Paulo 

por seis anos (2016-

2022).

A cerimônia foi 

conduzida pelo 

Superior Geral da 

Congregação da 

Missão, Padre Tomaz 

Mavric, também 

eleito recentemente. Além do confrade 

Michael Thio, que deixava o posto de 

presidente, dois outros ex-presidentes 

internacionais também discursaram e 

mandaram uma mensagem de estímulo 

ao presidente Renato Lima de Oliveira.

A cerimônia inteira foi transmitida pela 

Ozanam.tv (www.ozanam.tv) e o vídeo 

está disponível no YouTube (www.

youtube.com/watch?v=QbXFIkWsQwE).

Depois de prestar juramento, o novo 

Presidente Internacional apresentou 

oficialmente a diretoria do Conselho 

Geral Internacional, composta por 

representantes dos cinco continentes.
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1. Vida espiritual e
Santidade 

Reforçar a característica da SSVP de ser uma rede internacional de pessoas que buscam a 
santificação por meio do serviço comprometido perante os que vivem alguma situação de 
pobreza

2. Formação
Estimular, expandir e modernizar a formação vicentina (presencial e a distância), 
disponibilizando, no site do Conselho Geral Internacional, aulas e cursos sobre temas diversos e 
em várias línguas.

3. Juventude
Incrementar as ações em prol das crianças, dos adolescentes e dos jovens vicentinos, apoiando 
projetos e iniciativas; promover o 2º Encontro Internacional da Juventude da SSVP (Salamanca 
2018).

4.  Comunicação Incrementar o site do CGI; Publicar um jornal anual, em diferentes idiomas, como estratégia de 
marketing junto ao público externo (Igreja, ONGs, iniciativa privada, universidades, governos) 

5. Família Vicentina Ampliar o relacionamento com a Família Vicentina Internacional, incrementando a colaboração e 
a cooperação, no sentido de fortalecer nossa vocação e estimular iniciativas em comum. 

6. Regra Internacional Incluir novos itens no capítulo “Requisitos Básicos” da Regra a respeito do funcionamento das 
Conferências e dos Conselhos Particulares (Zona).

7. Ouvidoria Geral Criar o cargo de OUVIDOR GERAL (ombudsman) para receber críticas, sugestões e
comentários a respeito da condução dos trabalhos no Conselho Geral. 

8. Internacionalização Desenvolver, em parceria com os Conselhos Superiores, um projeto de expansão
para que a SSVP chegue a todos os países do mundo (com metas anuais). 

9. Seção Permanente Fortalecer o papel da “Seção Permanente” como instância consultiva de apoio institucional e de 
assessoria técnica ao Presidente Geral Internacional, no processo de tomada de decisões. 

10. Estrutura Fortalecer o papel dos Coordenadores de Zona (dentro das Vice-presidências Territoriais) e 
reestruturar as Comissões e Departamentos do CGI, reduzindo custos e ampliando a eficiência.

11.  Idiomas
Realizar eventos e cursos que reúnam os Conselhos Superiores que falem um mesmo idioma, 
com o objetivo de compartilhar experiências, boas práticas e iniciativas de formação, treinamento, 
liderança e capacitação.

12. Fundadores
Adotar o Projeto “Anos Temáticos” entre 2017 e 2022 (ex: “2017 – Ano de Lallier”;
“2018 – Ano de Devaux”; etc), e a realização de concursos acadêmicos de monografias para 
estimular a investigação histórica sobre os fundadores. 

13. Agregação e
Instituição

Estabelecer um processo de revisão quinquenal das Cartas de Agregação (das Conferências) e de 
revisão decenal das Cartas de Instituição (dos Conselhos).

14. Cartas Circulares Retomar a elaboração anual das “Cartas Circulares” escritas pelo Presidente Geral, seguindo a 
tradição vicentina, publicando-as em JANEIRO de cada ano. 

15. Parceria Envolver os Conselhos Superiores no processo de tomada de decisões no âmbito do Conselho 
Geral, por meio de consultas e projetos comuns. 

16. Mídia eletrônica Transmitir, pela internet, ao vivo, as reuniões da diretoria (em Paris) e a reunião anual de junho. 
Realizar videoconferências para reduzir gastos com viagem e hospedagem em Paris.

17. Planejamento
Estratégico 

Elaborar o Planejamento Estratégico 2017-2022 em estreita sintonia com os Conselhos 
Superiores. 

18. Acordos de
Trabalho e cooperação
institucional

Firmar acordos de trabalho e convênios de cooperação institucional com as entidades “Médicos 
sem Fronteiras” e “Cruz Vermelha”, entre outras, para potencializar a atuação da SSVP nos casos 
de desastres naturais e tragédias.

19. Fundo de Apoio
Institucional 

Ajudar economicamente os Conselhos Superiores de países em desenvolvimento a
estabelecer uma estrutura mínima de funcionamento para melhorar a coordenação
dos trabalhos em cada país.

20. Desenvolvimento e
Ajuda Fraterna 

Ampliar os projetos sociais de combate à pobreza em todo o mundo, fortalecendo o
papel da CIAD, e ampliando a parcerias com entidades da Igreja Católica.

Programa de Trabalho : 20 pontos para um mandato de seis anos
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Durante sua posse, em setembro 
de 2016, Renato Lima de Oliveira 
foi entrevistado por Alison Souto, 
(Ozanam TV - webTV brasileira da 
SSVP Brasil).

A.S: Confrade Renato, dentro do 
possível, trace um perfil do novo 
presidente do Conselho Geral 
Internacional? Quem é o vicentino 
Renato Lima?

R.O: Quem me conhece sabe que sou a 
mesma pessoa de sempre. Não é porque 
me tornei Presidente Geral que sou 
melhor que qualquer outro vicentino. 
Eu sou o mesmo vicentino; vou à minha 
Conferência e faço as visitas domiciliares 
com os demais vicentinos. Aliás, um 
presidente que não vai às visitas, e 
que não vai às reuniões, não pode dar 
exemplo de liderança e serviço. Mas na 
verdade, eu quero ser um presidente 
democrático. Vamos trazer nossas 

ideias, nossa visão, mas obviamente 
vamos sempre aprovar tudo na diretoria 
em espírito colegiado. Porque foi assim 
que começou a Sociedade de São 
Vicente de Paulo, começou em espirito 
colegiado.  Então essa pergunta eu te 
respondo: eu acredito que a minha 
principal característica será ser um 
presidente democrático.  

A.S: Como se deu seu ingresso na 
Sociedade de São Vicente de Paulo?

R.O: P.G: Eu sou filho do movimento 
da juventude vicentina. Eu tinha 15 
para 16 anos quando fui apresentado à 
SSVP e me apaixonei desde o primeiro 
momento. Na verdade, eu ingressei na 
SSVP para ocupar meu tempo livre aos 
finais de semana. Eu era estudante em 
Campinas-SP e não tinha muito o que 
fazer. Meus pais moravam em Brasília, 
e eu não tinha condições de ir para 
Brasília sempre. Então, vamos falar bem 
a verdade aqui: o que me motivou no 
início, não era nem tanto a caridade e o 
serviço, era pela ocupação saudável aos 
finais de semana.  Mas quando comecei 
a fazer as visitas, quando eu comecei a 
ir à Conferência, então disse “aqui é o 
meu lugar”, e estou a 30 anos. Então, 
sou filho do movimento da juventude 
vicentina, desde 1986. 

A.S: Dentre tantos trabalhos, o que 
mais te marcou dentro da SSVP?

P.G: Eu 
acho que a 
presidência 
d a 
Conferência 
para mim 
foi um 
m o m e n t o 
m u i t o 
interessante. 
Nosso grupo 
estava com 
mais de vinte 
pessoas. Nós 

fizemos o desmembramento. Havia 
algumas resistências, mas isso é natural, 
quando o grupo está muito grande às 
vezes as pessoas não querem dividir 
o grupo. Mas nós conseguimos, com 
muita oração e muito trabalho, fazer 
o desmembramento da Conferência, o 
que para mim foi uma experiência rica 
e fantástica. 

E depois, presidir o Conselho Central. 
Um Conselho Central com oito 

Conselhos Particulares e com quase 80 
Conferências. Tínhamos uma equipe 
fantástica, alinhada. E pudemos fazer 
muitas coisas. Eu acho que ser presidente 
(de Conferência e de Conselho Central) 
me ajudou a chegar a esta posição.

A.S: Confrade, você chegou à 
presidência do Conselho Geral 
Internacional. Você é uma liderança 
notável. Como foi construída sua 
trajetória?

P.G: Eu trabalho para o Conselho Geral 
há dez anos. Neste serviço voluntário, já 
estamos aqui há dez anos. Foram seis 
anos com o confrade Michael e quatro 
anos com o confrade Torremocha. Eu 
acredito que isso foi o que impactou 
realmente na hora da votação, na hora 
da eleição: o fato de já estar aqui ha 10 
anos.  Eu tinha um conhecimento das 
pessoas e dos departamentos, de todas 
as áreas, e foi por isso que apresentamos 
toda a proposta de organograma da 
Sociedade porque já tínhamos essa 
experiência.  Então, acredito que essa 
caminhada há dez anos no Conselho 
Geral me preparou essa função que hoje 
muito me honra.

A.S: Qual foi a motivação decisiva 
que o levou o confrade a disputar o 
pleito?

P.G: Essa pergunta é fácil de responder. 
Quando eu recebi a indicação de 
Bangladesh e da Índia, por exemplo, 
sugerindo o meu nome, isso é 
irrecusável. É uma emoção muito forte, 
por que às vezes quem está próximo de 
você é seu amigo, é importante. Mas 
quando você recebe uma indicação 
de países longínquos, muito longe do 
Brasil, reconhecendo em mim uma 
potencialidade, uma capacidade para 
essa função, então isso é irrecusável. 
Eu não tinha jamais como dizer “não” 
dentro daquele processo eleitoral.

A.S: Uma eleição se faz de várias 
etapas e de vários momentos. No dia 

Conhecendo melhor o Novo Presidente Geral

Conselho Geral InternacionalIII



decisivo em Roma, quais foram suas 
emoções?

P.G: Se não fosse minha esposa ao meu 
lado para segurar as minhas mãos, eu 
não saberia para onde ir. E as orações 
que eu recebi! Eu senti as orações que 
foram feitas por mim. Eu só senti isso 
duas vezes na minha vida, quando 
meus dois filhos nasceram. Eu senti 
essa oração ao meu redor, essa energia 
ao meu redor. Isso eu senti lá em Roma 
também. E foi minha esposa ao meu 
lado que me segurou e me ajudou a 
chegar ao púlpito para fazer o discurso 
depois da eleição. Então essa foi a mais 
forte emoção. Porque, por minhas 
forças, eu não teria conseguido. Eu falo 
isso bem francamente: foi realmente a 
mão de Deus e do Divino Espírito Santo, 
São Vicente, Ozanam, Bailly e todos que 
estão rogando por nós lá nos céus. 

A.S: Os desafios de um presidente 
do Conselho Geral Internacional 
equivalem ao tamanho da SSVP. Ela 
está espalhada em todo planeta. 
Como você, confrade, organiza-se 
nessa agenda a partir de agora?

P.G: Essa pergunta me fazem sempre, 
e já me faziam antes quando eu estava 
na função de vice-presidente para a 
América do Sul. A pergunta era essa: 
“Como você consegue acompanhar os 
12 países? Você tem o seu trabalho, tem 
a sua família, leva os filhos no colégio, 
vai ao mercado”. Ou seja, eu acho 
que Deus vem nos preparando. Deus 
capacita a todos nós, Vicentinos.

Nós promovemos o Pobre, mas Deus nos 
promove também. Eu estava pensando 
nisso recentemente: nós saímos para 
casa do Pobre para promovê-lo, material 
e espiritualmente, e enquanto fazemos 
isso, Deus está nos promovendo. O 
nosso dia passa de 24h para 30h, nossas 
habilidades em línguas se multiplicam, 
tudo cresce. Essa é a bênção de ser 
vicentino. 

Nós somos abençoados. Nosso dia se 
estica. Não tenho uma resposta fácil 
para sua pergunta e também não 
penso muito nela, pois se pensar muito, 
dá vontade de voltar e desfazer tudo 

(brincadeira!).

Então, eu vou sempre para frente. 
Vamos atacando cada objetivo, 
enfrentando cada necessidade, com o 
apoio de Deus e dos amigos nós vamos 
conseguir. São seis anos de mandato, eu 
tenho muita gente boa na equipe. Os 
irmãos brasileiros que estão conosco são 
maravilhosos, são pessoas de extrema 
confiança, e vão me ajudar a fazer o 
Conselho Geral brilhar.

Não é o confrade Renato que tem que 
brilhar. Eu sou um servidor como todos 
vocês são. Quem tem que brilhar é a 
SSVP e o Conselho Geral.

A.S: Confrade, dentro das suas 
prioridades, existem as mais 
emergenciais. Quais são elas?

P.G: Nós temos 20 itens no nosso 
programa de trabalho. É muita coisa 
para seis anos. Então vamos reduzir 
para 10 pontos para fazermos um 
bom planejamento estratégico. Nós 
temos muitas prioridades, mas vamos 
começar atacando alguns problemas 
que temos percebido. Por exemplo, na 
área da formação. A formação que esta 
ai é muito boa, mas podemos melhorar.  
Então vamos agregar coisas novas à 
formação universal que o confrade 
Michael elaborou. Vamos agregar 
vídeos, tutoriais, aspectos mais visuais 
que ajudam as pessoas a entenderem 
melhor a formação. 

Vamos também criar uma ouvidoria. 
Acho muito importante o Conselho 
Geral estar aberto, ser transparente, 
mostrar o que está fazendo. Já temos 
uma ouvidora (consócia Marie-
Françoise), que vai receber sugestões, 
comentários, denúncias, tudo que 
chegar de contribuição para o Conselho 
Geral (cgi.og@ssvpglobal.org).  Essas 
são duas de nossas prioridades. Dentro 
do planejamento, nós temos realmente 
muito trabalho para os próximos seis 
anos, e precisarei muito das orações de 
todos para conseguirmos alcançar essas 
metas.

Vamos fazer um jogo rápido? Você 
topa? 

P.G: Topo.

A.S:  Renato by Renato
R.O: Ansioso.

A.S: O pobre
R.O: É a nossa razão. É a razão de existir 
do vicentino.

A.S:  Ozanam
R.O: Um exemplo fantástico da nossa 
vida.

A.S: E agora, gostaria que o confrade 
nos deixasse uma mensagem e suas 
considerações. E se tiver qualquer 
coisa que não foi perguntado, esse 
é o momento.

P.G: Primeiro gostaria de agradecer 
imensamente à Ozanam TV por essa 
presença aqui em Paris em nossa posse. 
Agradecer por tudo que vocês estão 
fazendo. Não temos palavras para 
agradecer. Não é à toa que vocês vão 
continuar com a gente durante muito 
tempo. Em segundo lugar, o que o 
Presidente Geral pede a todos vocês, 
especialmente aos brasileiros, são suas 
orações, pois esse trabalho não é fácil, 
e precisamos ter o apoio espiritual para 
chegar lá. 
Peço também a sua generosidade, não 
só em recursos materiais, mas, por 
exemplo, a Coleta de Ozanam que é 
feita no Brasil em setembro de todos 
os anos. Qual é o objetivo dela? É que 
os valores doados pelos vicentinos nas 
Conferências vão para o Conselho 
Geral, e se os vicentinos do Brasil 
continuarem realmente generosos com 
suas doações, na Coleta de Ozanam 
todos os anos, o Conselho Geral poderá 
ter mais recursos e poderá trazer mais 
resultados para todos vocês. Então eu 
peço a sua generosidade nas doações, 
peço a adesão do Brasil nos projetos do 
Conselho Geral, e peço suas orações. 
É apenas isso que o presidente pede a 
todos vocês.
nas doações, peço a adesão do Brasil 
nos projetos do Conselho Nacional, e 
peço suas orações. É apenas isso que o 
presidente pede a todos voces. 
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Renato LIMA DE OLIVEIRA
45 anos
Conferência São Francisco de Assis
BRASILIA - BRASIL
Função : Presidente Geral Internacional
cgi.16president@ssvpglobal.org

Julien SPIEWAK
32 anos
Conferência Saint Jean-Eudes
PARIS - FRANÇA

Larry TUOMEY
65 anos
Conferência St. Camillus
DUBLIN - IRELANDA

Sebastián GRAMAJO
Função : 3° VPG Adjunto
41 anos
Conferência Santa Clara de Asis
BUENOS AIRES - ARGENTINA

Joseph MAKWINJA
Função : 2° VPG Adjunto
62 anos
Conferência Christ the King Cathedral
GABORONE - BOTSWANA

Carmela ADDANTE
Função : 1° VPG Adjunto 
49 anos
Conferência Our lady of Lourdes
WATERLOO - CANADA

Adjuntos do Vice-Presidente Geral

carmela.addante@gmail.com sebagramajo@hotmail.comjoseph.makwinja@bw.gt.com

Joseph PANDIAN 
65 anos
Conferência Sacred Heart
THANJAVUR - INDIA

Função : Vice-Presidente Geral 
josephpandian@hotmail.com 

Função : Tesoureiro Geral
ljtuomey@gmail.com

Função : Secretário Geral
julienspiewak@hotmail.com

Willian ALVES
25 anos
Conferência Sacred Heart
SÃO PAULO - BRASIL
Função : Vice-Presidente 
Internacional para Juventude, 
Crianças e Adolescentes
willian.3.alves@hotmail.com

Maurice YEUNG 
59 anos
Conferência Holy Cross
HONG KONG - HONG-KONG
Função : Vice-Presidente 
Internacional para Projetos 
Especiais  
mklyeung@yahoo.com 

Vice-Presidentes Internacionais

Basile ONIDIGUI FOUDA 
52 anos
Conferência Mvolye
YAOUNDE - CAMARÕES
Função : Vice-Presidente 
Internacional para ESTRUTURA
ondiguifouda@yahoo.fr   

Maria Luisa TELLEZ 
68 anos
Conferência Our Lady of Protection
MADRID - ESPANHA 
Função : Vice-Presidente 
Internacional para Formação e 
Treinamento
marisatellez@ssvp.es

Edmund KEANE
75 anos
Conferência Our Lady Queens of Martyrs
NEW-YORK - ESTADOS UNIDOS
Função :  Vice-Presidente 
Internacional para Relações 
Institucionais
ekeane02@aol.com

Alfons TEN VELDE
59 anos
Conferência St. John 
ROTTERDAM - HOLANDA
Função : Vice-Presidente 
Internacional para Gestão e 
Inovação 
a.tenvelde@upcmail.nl 

Outros departamentos e membros:

IFAC e Concordato
Graham West

Ouvidoria 
Marie Françoise 

Saleysiani-Payet 

Comunicações
Karl Hila

engr_karlmichael@yahoo.com 

Plano Estratégico
Eduardo Marques

CIAD
Bertrand Ousset

Ajuda Fraterna 
Internacional
Tony Muir

Conselho Geral InternacionalV
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Conhecendo melhor a diretoria do CGI

Conselho Geral Internacional

Sebastian GRAMAJO
Nosso novo 3° Vice-Presidente Geral 

Adjunto é membro da SSVP na 

Argentina há 23 anos. Além da SSVP, ele 

é advogado.

O que lhe fez aceitar quando nosso Presidente Geral 

lhe ofereceu um cargo dentro do CGI ? :  Eu senti que 

eu tinha que aceitar esta responsabilidade de servir na 

esperança.

Qual é a sua inspiração nesta missão? :   Vivemos num 

mundo cheio de pobreza e estamos no Ano da Miséricordia. 

Precisamos cumprir nossa vocação de serviço e caridade.

Joseph Makwinja
Nosso novo 2° Vice-Presidente Geral 

Adjunto é membro da SSVP em 

Bostwana há 28 anos. Além da SSVP, ele 

é aposentado.

O que lhe fez aceitar quando nosso Presidente Geral 

lhe ofereceu um cargo dentro do CGI ? : Eu aceitei 

a oferta para poder continuar a servir. Eu terei mais 

responsabilidades, mas eu quero ser eficiente para ajudar a 

aumentar as atividades ao redor do mundo.

VI

T.Joseph Pandian
Nosso novo Vice-Presidente Geral é 

membro da SSVP da Índia há 30 anos. 

Além da SSVP, ele é professor de inglês 

aposentado.

O que você sente com sua nomeação? :  Mais uma 

oportunidade de servir os pobres do Senhor com mais 

dedicação.

Larry TUOMEY
Nosso Tesoureiro Geral é membro da 

SSVP na Irlanda desde seus anos de 

colégio. Além da SSVP, ele é dirigente 

de empresa.

O que você sente com sua nomeação? : Surpreso 

de ter sido convidado, um pouco impressionado com a 

responsabilidade, mas confiante que com uma gestão 

prudente e o apoio dos membros ao redor do mundo 

superaremos o desafio de encontrar os recursos financeiros 

que o CGI necessita para cumprir este mandato.

O que lhe fez aceitar quando nosso Presidente Geral 

lhe ofereceu um cargo dentro do CGI ? : Quando fazia 

parte do CGI, enquanto Coordenador vinpaz, eu trabalhei 

com o confrade Renato em diversos projetos na América do 

Sul e fiquei impressionado com sua visão da Sociedade e 

sua atitude positiva e otimista. A oportunidade de trabalhar 

perto dele, enquanto Presidente Geral, era imperdível já que 

eu compartilho muito de suas aspirações e valores.

Julien SPIEWAK
Nosso novo Secretário Geral é membro da 

SSVP na França há 16 anos. Além da SSVP, 

ele é jornalista. 

O que você sente com sua nomeação? : Estou muito feliz 

de continuar a servir a Sociedade. Além disso, como eu vivo 

em Paris, estou muito perto do CGI. Eu sou Secretário Geral 

desde 2013. Ainda ha muitas coisas pra fazer. 

Qual é a sua inspiração nesta missão?: Estar ao serviço 

dos outros.

Carmela Addante
Nossa nova 1° Vice-Presidente Geral 

Adjunta é membro da SSVP no Canadá 

há 15 anos. Além da SSVP, ela é agente 

de crédito.

Qual é a sua inspiração nesta missão? :  Saber que as 

decisões e ações empreendidas por nossa equipe vão ter 

consequências positivas não somente para nossos membros 

mas também para os que nós servimos; tendo por inspiração 

a missão e a visão, dos nossos fundadores para construir 

uma rede global cujo objetivo é se apoiar e se inspirar uns 

aos outros.
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Maria Luisa TELLEZ
Nossa nova Vice-Presidente para Formação 

e Treinamento é membro da SSVP na 

Espanha há 46 anos. Além da SSVP, ela é 

aposentada. 

O que você sente com sua nomeação? Dois elementos 

são muitos importantes para mim: desenvolver o sentimento 

de pertencimento dentro de cada membro das conferências 

e desenvolver o serviço junto à população excluída em nossa 

sociedade através da formação.  

Willian ALVES 
Nosso novo Vice-Presidente Internacional 

para Juventude, Crianças e Adolescentes é 

membro da SSVP no Brasil há 19 anos. Além 

da SSVP, ele é professor de português.

O que você sente com sua nomeação? :  Sinto uma 

grande responsabilidade de ser a voz de milhares de jovens, 

crianças e adolescentes que estão dentro da SSVP para servir 

os pobres. Ao mesmo tempo, uma grande alegria porque 

eu sei que o jovem Vicentino tem a força, a vontade e a 

coragem que Ozanam sempre teve e isto me motiva a fazer 

o melhor com toda esta equipe e com a Juventude Vicentina 

ao redor do mundo, inclusive as crianças e adolescentes.

Qual é a sua inspiração nesta missão?: Minha maior 

inspiração é o próprio Ozanam, que doou sua vida inteira 

ao serviço da SSVP e dos pobres e também saber que temos 

milhares de jovens pelo mundo que doam diariamente deles 

mesmos para a SSVP e para os pobres.

Maurice Yeung
Nosso novo Vice-Presidente Internacional 

para Projetos Especiais é membro da SSVP 

em Hong-Kong (China) há 19 anos. Além 

da SSVP, ele é Engenheiro profissional.

O que você sente com sua nomeação? : Eu me sinto tão 

abençoado de ter a oportunidade de servir a Deus através 

da plataforma da SSVP. Estou realmente entusiasmado com 

a nomeação já que ela me oferece uma forma de contribuir 

com minhas competências e experiência, para poder servir 

o pobre e os necessitados. O que também é importante é 

a chance de poder trabalhar com uma equipe dedicada de 

membros da SSVP oriundos do mundo inteiro, de tal forma 

que o meu engajamento dentro da Sociedade possa se 

estender e se desenvolver mais ainda.

O que lhe fez aceitar quando nosso Presidente Geral 

lhe ofereceu um cargo dentro do CGI ? : Eu estou 

impressionado com a nova estrutura. O que o Presidente 

Geral está criando corresponde exatamente a minha visão, 

inclusive sobre os meios para conseguir realizar nosso serviço 

dentro da SSVP. 
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Edmund KEANE
Nosso novo Vice-Presidente Internacional 

para as Relações Institucionais é membro 

da SSVP nos Estados Unidos há 24 anos. 

Além  da SSVP, ele é aposentado.  

O que você sente com sua nomeação? :  Eu me sinto 

muito honrado de ter sido chamado.

O que lhe fez aceitar quando nosso Presidente Geral 

lhe ofereceu um cargo dentro do CGI ? : Eu rezei para o 

Santo Espírito me ajudar a escolher como responder.

Alfons Ten Velde
Nosso novo Vice-Presidente Internacional 

para Gestão e Inovação é membro da SSVP 

na Holanda há 36 anos. Além da SSVP, ele 

é assessor no departamento de assistência 

social da cidade de Rotterdam.

Qual é a sua inspiração nesta missão?:  Minha inspiração 

é que cerca de 800.000 membros, que são inspirados pelo 

Senhor, por Vicente de Paulo, pelo abençoado Frederic 

Ozanam estão fazendo a cada semana seu trabalho para 

os pobres e necessitados. Dentro do meu cargo no CGI, eu 

espero contribuir em possibilitar e talvez facilitar todo esse 

trabalho que é feito. A dedicação de cada irmã e irmão 

Vicentinos me dá a inspiração para fazer meu trabalho no 

CGI.

Basile ONDIGUI FOUDA
Nosso novo Vice-Presidente Internacional 

para a Estrutura é membro da SSVP no 

Camarões há 18 anos. Além da SSVP, ele 

é coordenador da Divisão de Direitos 

Humanos das Nações Unidas em Bangui 

(República Centro-Africana).

O que você sente com sua nomeação? : Alegria, confiança 

dos meus irmãos e irmãs Vicentinos, especialmente do nosso 

Presidente Geral Renato. Eu agradeço muito ao Senhor. Ele 

tem confiança em mim pois como ele disse através de sua 

mensagem de nomeação: “Eu sei que você pode cumprir 

esta tarefa corretamente, pois você tem grande experiência 

que você pode colocar à  disposição da SSVP...” 



 page 7Conselho Geral InternacionalVIII

Graham WEST
Nosso novo Presidente do IFAC e do 

Concordato é membro da SSVP na 

Austrália há 25 anos. Fora da SSVP, ele é 

consultor.

Qual é a sua inspiração nesta missão?: Enquanto 

Movimento Católico Social e laico, nós somos privilegiados 

por compartilhar a vida das pessoas, as suas esperanças e 

sonhos e para crescer  juntos dentro da amizade.   

Marie-Françoise SALESIANI-PAYET
Originária da França. Ela é a nova 

Ouvidora do CGI, e representante da SSVP 

nas Nações Unidas. Ela pertence a uma 

Conferência formada por jovens desde os 

seus 13 anos de idade.

O que você sente com sua nomeação? : Pertencer à 

família vicentina é uma grande chance. Eu tenho sorte 

por ter conhecido Frederico Ozanam e seus amigos 

através de alguns membros de minha família que eram 

vicentinos também. Estou honrada de continuar a 

servir a Sociedade através do espirito de fé, caridade, 

fraternidade e humildade. 

Qual é a sua inspiração nesta missão?: Ser muito atento 

às necessidades das pessoas, e colocar humildade, 

Karl HILA 
O nosso novo Coordenador Internacional 

para Comunicação é membro da SSVP nas 

Filipinas há 19 anos. Além da SSVP, ele é 

técnico em informática. 

O que você sente com sua nomeação? : Assustado, 

no primeiro momento, já que eu devo equilibrar minhas 

responsabilidades do CGI com minhas outras tarefas da 

SSVP, com minha família e meu trabalho, e feliz de receber 

uma oportunidade de contribuir e fazer a diferença nas vidas 

dos mais pobres.

Eduardo MARQUES
Nosso novo Coordenador Internacional do 

Planejamento Estratégico é membro da 

SSVP no Brasil há 45 anos. Além da SSVP, ele 

é representante do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento no Paraguai.

 

Qual é a sua inspiração nesta missão?:  Espero poder 

colocar dentro de um Plano as aspirações da Sociedade ao 

redor do mundo nos próximos anos, especialmente para a 

celebração do bicentenário. O meu desejo é que o plano 

estratégico reflita esta aspiração e gere um engajamento 

da parte de cada Vicentino, para trabalhar juntos com o 

objetivo de realizar uma visão e missão comuns. 

Bertrand OUSSET
Nosso novo Presidente da CIAD é membro 

da SSVP na França há 21 anos. Além da 

SSVP, ele é aposentado. 

O que lhe fez aceitar quando nosso Presidente Geral lhe 

ofereceu um cargo dentro do CGI ? : Estou interessado no 

desenvolvimento de projeto.

O que você sente com sua nomeação? : Eu quero ter a 

oportunidade de promover, em diferentes países do CEI, o 

envolvimento dos pobres em nossas conferências.

Tony MUIR
Nosso novo Coordenador Internacional 

para Ajuda Fraterna (jumelage) é membro 

da SSVP na Austrália há 27 anos. Além da 

SSVP, ele é aposentado. 

Qual é a sua inspiração nesta missão?: Minha inspiração 

nesta missão é de trabalhar junto com minha equipe para 

fazer nosso melhor para promover Hermanamentos em 

todos os países nos quais a Sociedade atua. Continuar 

a incrementar o banco de dados e reunir o máximo de 

informações possíveis para que o CGI tenha um maior 

conhecimento de todos os países.
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