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EDITORIAL
A importância das viagens internacionais do Presidente
Geral
Como é do conhecimento de
todos os vicentinos, está escrito
na Regra (artigos 3.1 e 3.2 dos
Estatutos da nossa Confederação)
que o Presidente Geral representa
a SSVP perante a Igreja e todos
os organismos internacionais, e
também simboliza o laço de unidade
e de autoridade moral entre os
vicentinos do mundo. Em outras
palavras, o Presidente personifica a
unidade da SSVP em todo o planeta.
Uma das missões do Presidente consiste, justamente, em animar e manter
unidos todos os Conselhos, as obras e as Conferências. Para desempenhar
essa tarefa, é recomendável que o Presidente Geral visite os países em
que a SSVP encontra-se presente, com auxílio dos demais membros da
diretoria internacional. Essas viagens internacionais são fundamentais para
unir as nações em torno da mensagem de Ozanam, de Bailly e dos outros
cofundadores. Tais viagens somente são possíveis graças à parceria com os
Conselhos Superiores.
Em março passado, visitei sete países (Itália, Índia, Sri Lanka, Malásia, Austrália,
Nova Zelândia e Chile), e foi um grande privilégio comprovar, de perto, a
pujança do movimento vicentino.
Foi uma maravilhosa experiência a que tive ao dedicar tempo para estar com
os confrades e as consócias, conhecer a realidade da SSVP local, e acima de
tudo, ter a oportunidade de levar a mensagem de unidade, caridade, paz,
amizade e evangelização a todos, pois essa é a missão precípua do Presidente
Geral.
Em todos os lugares que eu estive, em todos os eventos dos quais participei,
em todas as Conferências e Conselhos visitados, em todos os projetos sociais
e obras assistenciais em que eu estive presente, eu pude ver que, embora
os costumes e a cultura sejam diferentes, assim como as línguas nacionais,
percebi que o vicentino é o mesmo!
Eu agradeço a Deus, do fundo do meu coração, por Ele me permitir a
empreender essas viagens, vendo com meus próprios olhos o fenomenal
trabalho de caridade realizado pela SSVP em várias partes do globo. Que Deus
me permita outras viagens até o fim do mandato ! Agradeço imensamente
a Deus por essa oportunidade, e também sinto-me grato aos Conselhos
Superiores que me receberam tão bem. Foi como se eu estivesse em casa!
Fico muito agradecido, também, pela elevada generosidade dos Conselhos
Superiores ao arcar com várias despesas, como acomodação e alimentação.
Sem essa ajuda fraterna, o Conselho Geral não teria condições de pagar por
todos os gastos, e as visitas não teriam sido possíveis. Muito obrigado!
Espero que, no futuro, minhas visitas internacionais possam ser reconhecidas
como um importante avanço no relacionamento entre o Conselho Geral
Internacional e os Conselhos Superiores.
Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral
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Conselho Geral Internacional

Conselho Geral promove reunião
internacional em Paris, de 13 a 18 de junho
que requer muito trabalho.” Basile
Ondigui Fouda, Vice-Presidente da
Estrutura Internacional e antigo VicePresidente Internacional da África 3,
acrescentou: “Desejamos o melhor
para vocês: ser um Vice-Presidente
Internacional não é uma promoção,
mas um serviço...”. Nos dias que se
seguiram, a reunião internacional
prosseguiu normalmente, com o
trabalho da Seção Permanente, do
Comitê Executivo Internacional, da
diretoria do Conselho Geral e do
Concordato (grupo de países que
fazem doações fixas ao CGI). O Padre
Robert Maloney C.M., Conselheiro
Espiritual do CGI, celebrou a missa
todos os dias.
Durante cinco dias, representantes
da SSVP do mundo inteiro
relataram resultados do seu
primeiro ano de trabalho.
No dia 13 de junho, a reunião dos
Vice-Presidentes Territoriais abriu a
reunião anual da Sociedade de São
Vicente de Paulo, que este ano foi
realizada em Paris e teve a duração
de cinco dias. Foi a primeira vez que
a nova equipe se juntou para uma
reunião internacional desde o início
do mandato do confrade Renato
Lima de Oliveira, o 16º Presidente
Geral, uma oportunidade para
apresentar os relatórios sobre os
nove primeiros meses de trabalho.
Todas as reuniões foram transmitidas
ao vivo ou gravadas pela Ozanam
TV, pelo seu website (www.ozanam.
tv) e pela sua página no Facebook
(ozanamtv).
Foi uma equipe experiente que
acolheu os participantes na primeira
reunião:
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Vice-Presidentes
Territoriais,
sendo
que
nove
deles são novos nesta posição. O
confrade Joseph Pandian, atual VicePresidente Geral e ex-vice-presidente
Territorial Internacional da Ásia,
Conselho Geral Internacional

deu as boas-vindas a todos em seu
discurso de abertura da reunião. O
confrade Joseph Makwinja, 1º VicePresidente Geral Adjunto e ex-viceresidente Territorial Internacional da
África 2, afirmou: “Estas reuniões
internacionais sempre me deram
muita inspiração para continuar minha
missão com maior força e energia
renovada, porque é uma tarefa

Novos ares
A eleição do confrade Renato Lima
de Oliveira para Presidente Geral,
em junho de 2016, anunciou uma
mudança de direção, e esta tendência
foi confirmada nos primeiros nove
meses do seu mandato. Desde que
assumiu o cargo em setembro de
2016, o 16º Presidente Geral iniciou
uma série de inovações, começando

Renato Lima de Oliveira (PGI) - Joseph Pandian (Vice PG)
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pela organização da Estrutura
Internacional. O novo organograma
inclui, entre outras coisas: 3 VicePresidentes Gerais Adjuntos, que
coordenam o trabalho dos presidentes
das comissões ; novas comissões de
trabalho ; o cargo de Ouvidora-Geral
(Marie-Françoise Salésiani Payet, da
França) ; e uma nova zona territorial
(Oceania), liderada por Frank Brassil
(da Austrália).
Esta reorganização deve permitir que o
Presidente Geral, que tem um trabalho
profissional (não é aposentado) além
deste encargo vicentino, delegue
parte da sua carga de trabalho e que
seja representado nos vários níveis da
estrutura internacional.

Trabalho em
andamento
O programa de 20 pontos, proposto
pelo confrade Renato Lima de Oliveira,
elaborado para otimizar o trabalho
do Conselho Geral, começou a ser
adotado em 2017 na forma de uma
série inicial de ações específicas:
Resgate do contato direto com
os Vicentinos, retomando boletins
circulares anuais e a transmissão de
mensagens em vídeo do Presidente
Geral (no Natal, por exemplo).
Renovação da espiritualidade,
com a publicação de ferramentas,
como leituras espirituais semanais
disponíveis no website internacional,
e a sugestão de uma Oração Comum
(nos dias 10, 20 e 30 de cada mês),
para todos aqueles que compartilham
o carisma vicentino.
Apoio ao trabalho da Comissão
para a Canonização de Frederico
Ozanam, com a análise de novos casos
que podem ser considerados milagres,
em breve.
Desenvolvimento
do
treinamento global vicentino, com
adição de novos módulos e tradução
para outros idiomas.
Criação de uma Comissão
para análise e discussão sobre o status
canônico, que já foi debatido em
Roma em junho de 2016.
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A CIAD (Comissão Internacional de
Ajuda e Desenvolvimento), que é
uma das principais ferramentas do
Conselho Geral no campo da ajuda
internacional, foi reimplementada com
quatro áreas principais de trabalho:
a) ajuda de emergência e desastres
naturais; b) projetos de mudança de
estruturas; c) projeto de expansão
da SSVP (SSVP Plus); e d) projetos
de fortalecimento de Conselhos
Superiores. O confrade Bertrand
Ousset, Presidente da Comissão,
também enfatizou a necessidade
de mudar o sistema de alocação das
doações: “A cada ano, vários desastres
naturais e humanitários que devastam
regiões ou países inteiros passam
completamente despercebidos pelo
público em geral, sem a atenção da
mídia, deixando seu povo em absoluto
sofrimento. Portanto, o Conselho
Geral decidiu criar um Fundo
Internacional de Solidariedade (FIS),
especificamente para coletar doações
sem uma alocação específica, o que
permitirá à CIAD atender aos vários
pedidos de ajuda que recebe durante
o ano.”

Novas áreas de ação
O início deste mandato foi marcado
não apenas pela reorganização,
mas também pelo lançamento de
trabalhos que beneficiam todos os
níveis da Sociedade, para atender
ao principal desafio enfrentado
pela SSVP, em seus 184 anos de
existência: permanecer fiel ao passado
e moldar o futuro. De acordo com o
confrade Renato Lima de Oliveira,
o legado histórico da Sociedade
deve ser redescoberto e aprimorado.
Isso está sendo comprovado em
2017, um ano temático, com a
homenagem a Emmanuel Bailly,
nosso primeiro Presidente Geral. Os
próximos anos serão dedicados aos
outros fundadores, que são menos
conhecidos que Frederico Ozanam.
Além disso, foi criada uma Comissão
Internacional de Investigação Histórica
para apoiar o trabalho de pesquisa.
Além deste retorno às origens, o
Conselho Geral entrou neste mandato
de seis anos com algumas questões
básicas: qual será sua estratégia, sua

visão e sua missão? Para começar
a responder a estas perguntas,
Eduardo Almeida Marques (Delegado
Internacional de Plano Estratégico)
queria um contato com os Vicentinos
e, por isso, lançou uma pesquisa para
todos os membros da Sociedade
sobre os valores essenciais da SSVP na
perspectiva dos próprios Vicentinos.
Os resultados finais serão conhecidos
no fim de julho.
“Uma nova abordagem”
Com seu rico legado histórico, seus
valores e sua fidelidade ao carisma
Vicentino, a SSVP também deve olhar
para o futuro e renovar sua linguagem.
O confrade Karl Hila, Presidente da
Comissão de Comunicação, explica
isso da seguinte forma: “A história
Vicentina precisa ser contada com
dinamismo, beleza e tecnologia
moderna.” Precisa adaptar a forma
de comunicar e modernizar suas
ferramentas, incluindo o website
que será remodelado, além do
novo logotipo internacional, que irá
harmonizar todos os logotipos da
SSVP usado no mundo todo.
A vida da Conferência também será
uma área a ser trabalhada: agora será
fundamental para o Conselho Geral
ter uma visão melhor da situação da
presença da SSVP no mundo. Para
isso, o Presidente Geral lançou um
projeto de reagregação, para todos
os países, iniciando-se em 2017 com
nações que possuam um pequeno
número de Conferências. Este plano
fornecerá dados mais confiáveis sobre
as Conferências existentes, inativas
ou que simplesmente desapareceram.
Também será uma base de trabalho
para o projeto « SSVP Plus », que
envolve o incentivo ao desenvolvimento
da Sociedade nos países onde ela não
está presente, ainda.

Intensificação das
relações
Considerando o fato de que uma ONG
internacional como a SSVP não pode
trabalhar sozinha, foram feitos neste
ano contatos com outras organizações,
como a Ordem de Malta na França, a
Juventude Marista Vicentina e a Cruz
Conselho Geral Internacional

Vermelha Internacional. Estes contatos
devem produzir acordos de parceria.
A SSVP também está fortalecendo sua
presença na ONU com participação
regular nas reuniões do ECOSOC e no
Conselho de Direitos Humanos.
Estas reuniões e apresentações
forneceram uma descrição geral destes
primeiros nove meses, e mostraram o
progresso da SSVP, além do trabalho
que ainda deve ser concluído. Os
participantes pediram mais tempo
para debater temas importantes,
como agregações ou status canônico,

Basile Ondigui Fouda

Erwin Tigla

Conselho Geral Internacional

e sugeriram que esses assuntos fossem
discutidos nas próximas Assembleias
Anuais, para que sejam realizadas
discussões mais aprofundadas. No
último dia foi feito uma peregrinação
por lugares vicentinos em Paris, como
o prédio onde a primeira reunião foi
realizada em abril de 1833, perto da
Igreja de Saint Sulpice, a Capela de São
Vicente de Paulo, a Igreja de São José
do Carmo (Saint Joseph-des-Carmes),
onde a cripta guarda o túmulo de
Frederico Ozanam, a Igreja de Saint
Médard, o bairro de Mouffetard,

onde Rosalie Rendu guiou Frederico
Ozanam e seus companheiros em suas
primeiras visitas aos pobres, além de
lugares simbólicos, que muitos dos
participantes estavam visitando pela
primeira vez.
No dia seguinte, todos voltaram para
seus países, depois de cinco dias
de intensas e produtivas reuniões e
discussões, além de muita inspiração
para renovar o trabalho vicentino
localmente.

Johnson Varghese

Willian Alves
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Conselho Geral Internacional em ação
idade de 36 anos, Emmanuel se casou com MarieVisita do confrade Joseph aApolline
Sidonie Vyrayet de Surcy, de 25 anos. Seu sogro
queria preservar o nome da família; por isso, Emmanuel
Pandian à França: seguindo adotou o sobrenome da esposa e ficou conhecido como
Bailly de Surcy, em vez de Emmanuel Bailly
Visit
by de
Joseph
to France:
os
passos
Bailly PandianEmmanuel
Fauquenois, o sobrenome da sua mãe. Eles tiveram seis

in the footsteps of Emmanuel Bailly

Em abril passado, o confrade Joseph Pandian, VicePresidente Geral da Sociedade de São Vicente de Paulo,
esteve na França em sua primeira visita oficial desde
que assumiu o cargo em setembro de 2016. Sua visita
começou pelo Conselho Nacional da França, para
conhecer o confrade Xavier de Carmantrand, Presidente
da Comissão Internacional, e depois Michel Lanternier,
Presidente Nacional, com quem teve conversas produtivas.
Os dois dirigentes franceses o acompanharam na visita
a alguns locais vicentinos icônicos, como os túmulos da
Irmã Rosalie Rendu, Amélia Ozanam e Carlos Ozanam no
cemitério de Montparnasse.

Um dos pontos que fazem parte do plano estratégico do
atual mandato, detalhado pelo confrade Renato Lima de
Oliveira, 16º Presidente Geral da SSVP, é reviver o legado
histórico da Sociedade de São Vicente de Paulo e a vida e
o trabalho de seus fundadores além de Ozanam, que já é
tão conhecido. Então, em sua circular enviada em janeiro,
o Presidente Geral declarou que 2017 seria o “Ano de
Bailly”.
Aproveitando a ocasião, Joseph Pandian e outros
vicentinos que representam a SSVP globalmente foram a
Berteaucourt-lès-thennes, um vilarejo a 140 km a nordeste
de Paris, para visitar o túmulo de um dos fundadores e
primeiro Presidente Geral da SSVP, Emmanuel Joseph
Bailly de Surcy, e prestar uma homenagem a ele. Eles
colocaram flores em seu túmulo e rezaram pela sua alma
e por todos os nossos irmãos e irmãs que faleceram.
O cemitério de Lès Thennes está localizado atrás da
igreja de Saint-Vaast de Moreuil e o túmulo fica à direita
depois de passar pela entrada do cemitério. Este é o
túmulo da família dos sogros de Bailly: a família Vyrayet
de Surcy. Vários membros da família estão enterrados
ali além de Bailly. Na cruz de pedra estão gravadas as
palavras “Spes Única” (referindo-se à própria cruz no
túmulo, que significa: “a cruz, nossa única esperança”).
Os nomes dos familiares enterrados estão gravados na
superfície de pedra, alguns desgastados pelo tempo.
Para decifrar as inscrições no túmulo, foi necessário usar
um pincel para limpar a superfície do túmulo. É possível
identificar: “Emmanuel Joseph Bailly de Surcy”, e com
mais dificuldade: “Primeiro Presidente da Sociedade de
São Vicente de Paulo”. O ano de nascimento não está
legível, mas o de sua morte, 1861, está mais claro.
No dia 20 de julho de 1830, na mesma paróquia, com
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filhos: três meninos e três meninas. Dois de seus filhos
se tornaram sacerdotes (Vicente de Paulo e Benjamin) e
eram membros ativos da SSVP em Paris; Vicente de Paul
Bailly também foi o terceiro Superior-geral dos Padres
Assuncionistas; atualmente sua beatificação está em
processo de análise pelo Vaticano, e conta com as orações
e o apoio de toda a SSVP.
Emmanuel morreu em Paris, no dia 12 de abril de 1861,
aos 67 anos, e foi inicialmente enterrado no cemitério
de Montparnasse, mas posteriormente sua esposa quis
transferir seus restos mortais para o túmulo da família em
Berteaucourt-lès-thennes.
Além de ser um dos fundadores da SSVP e seu primeiro
presidente, Bailly foi uma figura notável da comunidade
católica na França no século XIX, e toda a Sociedade
de São Vicente de Paulo precisa conhecer sua vida e o
trabalho humanitário deste admirável membro da SSVP.
Em sua visita a Paris, o Vice-Presidente Geral aproveitou
para conhecer a rotina de trabalho da equipe na sede
internacional da SSVP, conversando com cada membro
para entender seu cargo e suas tarefas. Ele também
esteve envolvido na preparação da Assembleia Geral em
junho, que este ano foi realizada em Paris. Com a gerente
administrativa Claire-Hélène de Parseval, visitou a sala de
recepção preparada para os participantes e as salas de
reuniões.
Após esta visita de 4 dias com agenda cheia, Joseph
Pandian retornou à Índia para se preparar para a
Assembleia de junho, que será sua primeira reunião anual
como Vice-Presidente Geral da Sociedade de São Vicente
de Paulo.

O túmulo de Emmanuel Bailly de Surcy
Conselho Geral Internacional

Conselho Geral Internacional em ação

Dia Internacional do Jovem Vicentino da SSVP
No dia 4 de julho, todo o mundo
vicentino foi convidado a celebrar
a presença da Juventude na
Sociedade de São Vicente de
Paulo.

Desde sua origem, a SSVP teve a
presença dos jovens, tanto que foi
fundada por Jovens.
A SSVP é uma oportunidade para que
o Jovem Católico alcance a santidade
por meio do Carisma Vicentino,
seguindo os passos de São Vicente de
Paulo e do Beato Frederico Ozanam e
de seus companheiros.
Portanto ter um dia Internacional
para celebrar a presença da
Juventude em nossa organização é
muito importante e nos remete ao
espírito primitivo, em que Ozanam e
seus companheiros, inspirados pelo
Espírito Santo, iniciaram o trabalho
de resgate da dignidade dos Pobres.
O Jovem Vicentino deve ter um espaço
especial dentro dos nossos Conselhos,
Conferências, precisa ser ouvido e ter
direito de falar, expor suas opiniões,
sonhos e anseios. A SSVP deve manter
em toda a sua estrutura o espírito
de jovialidade, criatividade, ousadia
e disponibilidade, características
marcantes nos jovens.

Conselho Geral Internacional

O Dia 4 de Julho
Dia 4 de julho é a data litúrgica do
Bem-aventurado Pedro Jorge Frassati.
Foi um jovem vicentino, que viveu
ativamente o carisma vicentino em
Turim. Os pobres sempre tiveram um
espaço marcante na vida de Frassati,
desde a infância até a juventude.
O Papa João Paulo II, na missa de
beatificação, destacou Pedro Jorge
Frassati como o jovem das Bemaventuranças e ainda o considerou
como modelo para a juventude que
ama Jesus Cristo e ama os Pobres.
Desta forma, escolhemos o dia 4
de julho para homenagear o Bemaventurado Pedro Jorge Frassati e
considerá-lo a partir de então como
o Patrono de toda a Juventude e
Infância da SSVP. Que os jovens
possam ver, na vida e obras de
Frassati, um modelo de santidade
para seguirmos, e perceber que é
possível viver ativamente a juventude
e ao mesmo tempo viver ativamente
o Carisma Vicentino.
Dizia Frassati: “devolvo a Deus, o
dom da vida, servindo os pobres

e convivendo com bons
É nesta ideia que todos
vicentinos devem seguir,
Pobres e viver o Carisma
convivendo entre amigos.

amigos”.
os jovens
servir os
Vicentino

Sejamos criativos e inventivos, o
importante é que o dia 04 de Julho
e a semana que inclui esta data seja
bem lembrada e comemorada entre
todos os confrades e consocias de
todo o mundo e principalmente os
jovens, as crianças e os adolescentes.
Compartilhe conosco como foi o dia
4 de julho em sua área!
Envie as fotos e como foi as
comemorações do Dia Internacional
do Jovem Vicentino da SSVP em sua
localidade.
cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
E claro, compartilhe tudo nas nossas
Páginas Oficiais, nas redes sociais:
Facebook: SSVPYouthInternational
Instagram : ssvpyouth_cgi

Fraternalmente,
Willian Alves
Vice-presidente Internacional para Juventude,
Crianças e Adolescentes

Propostas de Atividades para Celebrar o dia 04 de Julho
Propostas de Atividades para Celebrar o dia 4 de Julho
Todos os Conselhos da estrutura da SSVP, todas as Conferências e Comissões de
Jovens foram convidadas a organizar atividades comemorativas para marcar este
dia. Destacamos algumas sugestões, lembrando que as atividades poderiam ser
realizadas no dia 4 ou na semana que inclui esta data (final de semana, antes
ou depois):
> Uma confraternização/festa entre os jovens e demais vicentinos.
> Divulgação da SSVP e da presença do Jovem na SSVP.
>Dia dedicado à Oração com os Jovens, pode ser recitado o Terço Mariano ou a
Oração Especial para o Jovem Vicentino da SSVP.
> Uma reunião de formação sobre a realidade dos jovens, espiritualidade e o
Protagonismo do Jovem e sua Importância para a SSVP.
> Uma gincana entre os jovens (esportes, lazer, passeios).
> Divulgação da SSVP nas redes sociais, destacando a presença dos jovens.
> Recrutamento de Jovens para a SSVP (recrutar nas igrejas, nas paróquias e
comunidades).
> Celebração da Santa Missa em Ação de Graças pela presença dos Jovens na
SSVP.
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Conselho Geral Internacional em ação
Conselho Geral lança um projeto espiritual: a «Oração Comum» nos dias
10, 20 e 30 de cada mês
Durante a reunião do Conselho Geral Internacional, realizada entre
13 e 18 de junho passado, o CGI lançou uma proposta de oração
comum para todos os que partilham a mesma vocação vicentina.
O projeto foi lançado para marcar o ano em que se celebram os
100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima (13 de maio a 13
de outubro), os 400 anos do Carisma Vicentino (27 de Setembro)
e os 20 anos da Beatificação de Ozanam (22 de agosto).
O espírito desta iniciativa é que cada vicentino ou vicentina tome 15
minutos de cada dia 10, 20 e 30 do mês, para pedir a intercessão
de Nossa Senhora, de São Vicente e de Ozanam, pelas intenções
dos Pobres, de nossa vocação pessoal, de nossas famílias e dos
vicentinos de todo o mundo.
Que estas orações sirvam para nos aproximar mais de Deus, através
da união espiritual de todos os vicentinos e suas famílias, ao redor
dos Pobres, “nossos Senhores”, como dizia São Vicente de Paulo!
Orações estão disponíveis no site internacional do CGI :
http://es.ssvpglobal.org/Noticias/Noticias-del-CGI/IniciativaRezar-en-comun-los-dias-10-20-y-30-de-todos-los-meses

Sacerdote francês pede orações, por intermédio de Ozanam, pela cura de um jovem
Em uma mensagem enviada ao Conselho Geral
Internacional, o padre Jean-Marie Dubois, Promotor das
Causas dos Santos da diocese de Paris, informou-nos
que é preciso rezar para obter pela intercessão do Bemaventurado Frederico Ozanam a cura de François-Xavier,
doente com câncer. “Eu desejo que todos os amigos
de Frederico Ozanam compartilhem largamente esta
intenção”, disse ele. Para responder à sua demanda, o
Conselho Geral lança, então, uma corrente de oração e
convida os vicentinos do mundo inteiro para recitar todos
os dias a oração ao Bem-aventurado Ozanam, colocando
o nome de François-Xavier na oração.

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 cura de François-Xavier,
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.
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FAMVIN
A Família Vicentina na ONU
Os representantes da Família Vicentina nas Nações
Unidas em Genebra (Companhia das Filhas da
Caridade e Sociedade de São Vicente de Paulo)
participaram da 34ª sessão do Conselho dos Direitos
Humanos, realizada em março de 2017.

mundo, preservar a dignidade das pessoas que sofrem,
promover a paz e a justiça no mundo, e enfim, fazer
ouvir a voz dos pobres no nível internacional. Através
desta presença no seio das Nações Unidas, a Família
Vicentina tenta atender estes objetivos.

O que é o Conselho dos Direitos
Humanos?

A sessão discutiu em particular sobre a situação na Síria
e permitiu a renovação do mandato da comissão de
investigação internacional para lutar contra a impunidade.
A principal missão dos representantes da Família
Vicentina no seio destas organizações internacionais é
assistir as reuniões, garantir uma conexão e trabalhar em
estreita colaboração com os representantes das Nações
Unidas.
Lembremos que por sua ação, a Família Vicentina se
esforça para responder a muitos objetivos comuns
àqueles das Nações Unidas : erradicar a pobreza pelo

O Conselho dos Direitos Humanos da ONU é o principal
órgão intergovernamental encarregado dos direitos
humanos. Ele é composto pelos 192 Estados membros
da ONU dos quais 47 têm direito ao voto. Todos os
membros do Conselho se encontram três vezes por ano
em Genebra, na Suíça.
O papel do Conselho é de reforçar a promoção e a
proteção de todos os direitos humanos, civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais, incluindo o direito ao
desenvolvimento. Os Estados membros do Conselho são
eleitos por um período de três anos e são os únicos a
participar das votações.
Somente as ONG dotadas de um estatuto consultativo
junto ao Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas (ECOSOC), como a Família Vicentina, podem ser
credenciadas para participar das sessões do Conselho
dos Direitos Humanos.
Os representantes da Família Vicentina nesse Conselho são: Sr

Monique Javouhey (Filhas da Caridade) e Marie-Françoise
Salesianni Payet (SSVP)

Convocação: vem aí o Simpósio da Família Vicentina
Neste ano em que celebramos os 400 anos do carisma
vicentino, a Família Vicentina está organizando um
simpósio internacional em Roma, de 12-15 de outubro
de 2017, onde todos os membros da Família Vicentina
são convidados. Este evento é aberto a todos.
O padre Tomaz Mavric, Superior-geral da Congregação
da Missão, enviou uma carta a todas as organizações
vicentinas, começando com as palavras: “É com
grande prazer que convidamos você a vir a Roma para
o fim de semana de 12-15 de outubro de 2017 para
participar no Simpósio da Família Vicentina. O nosso
tema do ano jubilar “acolher o estrangeiro” é o centro
deste evento. O Simpósio será realizado de quinta a
domingo às 13:00.”
Os detalhes completos do evento e registo dos participantes estão
disponíveis no seguinte site : www.famvin.org

Conselho Geral Internacional
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Nepal, após 2 anos do terremoto devastador, a SSVP
participa ativamente da reconstrução
No dia 26 de abril passado, o Nepal recordava a
lembrança das vítimas dos dois terremotos que dois
anos antes riscaram dezenas de cidades do mapa e
fizeram o país mergulhar em um clima de luto.

para supervisar o programa. Os beneficiários estão
amplamente implicados. Uma casa-modelo construída
segundo as normas antissísmicas foi erguida para servir
de modelo. Sessões de formação foram organizadas para
os pedreiros e os lares receberam a assistência de um
técnico de Caritas Nepal que aporta sua experiência nas
áreas chave da reconstrução. (escolha do local, materiais
de construção, etc...)

O apoio da Malásia

Em dois anos, a situação geral dos atingidos melhorou
a passos contados : a reconstrução é lenta, freada por
obstáculos logísticos : penúria material e de recursos
humanos, apagões. A reabilitação das infraestruturas
necessárias para a retomada de atividades, como a rede
rodoviária, atrasou e algumas povoações estão ainda
cortadas de todo o contato com o resto do mundo.

Um parceria com Caritas
Depois de ter participado ativamente no socorro de
emergência logo após a catástrofe, os responsáveis
regionais da Sociedade de São Vicente de Paulo
rapidamente tomaram a iniciativa de uma parceria
com Caritas, a fim de reforçar a eficácia no terreno e
de contornar os obstáculos administrativos. Graças
a um acordo assinado em junho de 2016, Caritas e a
SSVP se associaram em um projeto de reconstrução
de casas. Segundo este acordo, a SSVP se engaja com
um orçamento de 772 mil euros, financiado pela CIAD
(Comissão Internacional de Ajuda e de Desenvolvimento),
graças às coletas dos vicentinos em favor dos atingidos.
Com o acordo do governo nepalês, Caritas identificou
uma zona particularmente afetada pela réplica sísmica do
dia 12 de maio de 2015, em termos de perdas humanas e
de destruições : no distrito de Dolakha, as comunidades
de desenvolvimento de moradores de Orang e Bulung,
concentrando-se mais particularmente em cinco bairros
mais atingidos. O projeto beneficia a 310 famílias que
serão assistidas materialmente e financeiramente para a
construção de suas casas.
Em cada bairro, um comitê de reconstrução foi formado
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Paralelamente, a Malásia, que é irmanada com o
Nepal, lançou um chamado à solidariedade a fim de
juntar fundos, coletar roupas e material destinados
aos nepaleses para os proteger do frio esperando a
reconstrução das habitações. Uma visita foi organizada
a fim de encontrar os vicentinos nepaleses e de melhor
avaliar as necessidades. A viagem, supervisada por
Elizabeth Loo (Coordenadora Nacional da Ajuda Fraterna
Internacional para a Malásia) ocorreu em setembro
de 2016. O programa de uma semana compreendia
uma sessão de formação bem como visitas às famílias
em Katmandou, Godavari e Baniyatar, permitindo aos
vicentinos de ter um panorama da utilização dos fundos
enviados.
Eles também haviam levado em suas bagagens roupas
de lã, material de informática e a soma de 3.100
dólares, proveniente das coletas. Muito rapidamente,
os visitantes puderam medir o nível da pobreza e da
privação de seus colegas nepaleses, mas também do
extraordinário empenho que eles exerciam junto aos
outros. Para a consócia Anna Haslam (Conferência
Cristo Rei, de Sungai Petanie, Malásia) é uma experiência
rica de lições : “Se no início nós pensávamos que nós
poderíamos ensinar alguma coisa a nossos amigos
nepaleses nós compreendemos rapidamente que os
papéis eram inversos e que éramos nós que tínhamos
mais a aprender com eles. Desde o primeiro dia depois
da chegada a Katmandou, tudo foi uma experiência
de humildade e de aprendizagem. Nós voltamos mais
humildes, com uma maior boa vontade e mais inspiração
para servir os menos afortunados”
Neste país onde os católicos são minoria (8.000 em uma
população de 30 milhões de habitantes) a Sociedade
de São Vicente de Paulo conta atualmente com 13
Conferências e desenvolve seu serviço junto aos pobres
graças ao apoio da Malásia e do trabalho feito em
colaboração com outras organizações católicas e o
Conselho Geral Internacional.colaboração com outras
organizações católicas.
Conselho Geral Internacional
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SSVP da França: um concurso solidário
que luta contra a pobreza
No dia 31 de março passado, reuniram-se
os participantes do concurso “Inovar para a
solidariedade”

refugiados e as trocas culturais, ou ainda um sistema
de alojamento social em escritórios desocupados…
não faltou engenhosidade aos candidatos. Os projetos
deveriam responder a cinco critérios a fim de convencer
o júri :
> Caráter inovador
> Impacto social
> Viabilidade econômica
> Envolvimento da equipe
> Capacidade de implementação

Iniciado pela SSVP da França em setembro passado, este
concurso tinha por objetivo a sensibilização em torno da
temática da luta contra a pobreza na França bem como
fazer conhecer melhor a SSVP. O concurso propunha
aos estudantes dos ciclos superiores de refletir sobre
projetos de empreendedorismo social para combater
todas as formas de pobreza existentes na França
ou no estrangeiro: material (problemas de moradia,
desemprego, alimentação, doença…) ou moral (solidão,
isolamento).

Depois de ter felicitado todos os participantes, o júri
atribuiu o primeiro prêmio ao projeto de aplicativo
“Infomeless” tendo por objetivo de “dar informação útil
àqueles que têm necessidade”. Plataforma inovadora
de informação, Infomeless deseja participar da inclusão
social das pessoas na rua e dos refugiados fornecendo
o máximo de informações possíveis (direito à moradia,
subsídios e assistência social, centros de alojamento em
Paris, bancos alimentares etc.)
Mais informações sobre o projeto Infomeless : http://
www.infomeless.fr/ @infomeless (TW)
Mais informações sobre a SSVP da França: ssvp.fr

Segundo o confrade Michel Lanternier, Presidente
nacional da SSVP na França, “este concurso visa
colocar a inteligência e a generosidade dos jovens à
serviço da pobreza”. Uma dinâmica cheia de sentido,
fazendo eco às primeiras palavras pronunciadas por
este último durante seu discurso de introdução falando
dos fundadores da associação: “São Vicente de Paulo
era um homem inovador e audacioso. Ele foi um dos
primeiros a confiar tarefas administrativas a mulheres,
o que era raro naquela época. […] Frederico Ozanam
queria fundar uma Sociedade de jovens para os jovens”.
Em seguida ele lembrou das cifras do ano de 2016 na
França: 310.000 visitas em domicílio, 13 milhões de
refeições distribuídas (equivalentes a 6.500 toneladas de
gêneros alimentícios) e 165.000 pessoas acolhidas.
Nove grupos de estudantes (pré-selecionados
anteriormente) apresentaram em seis minutos cada um
os seus projetos. Lâmpadas solares no Burkina Faso,
filtros de água para lutar contra doenças no Sri-Lanka,
uma cantina solidária para favorecer a integração dos
Conselho Geral Internacional
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Um raio de luz na missão vicentina no Egito
Reflexão de Ella Bitar, Vice-presidente Territorial
Internacional do “Oriente Médio”, logo após a
visita dela ao Egito.
Um raio de luz iluminou a missão Vicentina no Egito
A visita de um vicentino a uma pessoa necessitada traz a
mensagem de Jesus e a alegria para o coração. A visita
de um membro do Conselho Geral Internacional (CGI) a
um país dá coragem aos vicentinos e fornece o oxigênio
que eles precisam para continuar seu trabalho.
O Egito, um país do norte da África, tem uma população
de 92 milhões de pessoas, dos quais 2 milhões são
cristãos. Os cristãos estão espalhados por todo o país,
lutando para existir, lutando para manter seu testemunho
silencioso de Cristo em um ambiente muçulmano cada
vez mais radicalizado.
Eles estão sedentos
de notícias de nossa
rede de caridade,
eles
querem
aprender e descobrir
mais sobre a SSVP.
Eles querem saber
como eles também

podem fazer parte desta rede global de caridade.
Cada um deles está tecendo sua própria vertente desta
grande tapeçaria. Temos um pesado fardo vicentino para
carregar, mas ele é iluminado pela presença de Cristo:
dar comida, calor, cuidado e amizade para aqueles que
precisam são os melhores atos de amor que um cristão
pode fazer!
No Egito, os vicentinos estão sempre presentes, prontos
para servir a seus irmãos e irmãs na necessidade, trazendo
conforto com um sorriso.
Apesar de seus escassos recursos, eles são generosos na
ajuda mútua. Por exemplo, na Conferência de Assunção,
a arrecadação de roupas, sapatos e outros itens
beneficiou 250 famílias que receberam ajuda em troca
de uma moeda egípcia. A roupa havia sido ordenada,
lavada e passada em casa por jovens vicentinos.
Com o produto da venda, os vicentinos compraram
mantimentos para dar cestas de alimentos às famílias.
Isso espalhou a alegria, e todos ficaram felizes.
Ó Senhor, envia-nos sempre mais tecelões para a nossa
tapeçaria, e nos dê um dia a graça de ver nosso lugar
nele.
Ella Bitar - Vice-presidente Territorial Internacional do
Oriente Médio

Obituário
O Conselho Geral Internacional tomou conhecimento,
com profunda tristeza, do falecimento do Professor
Gérard Cholvy, aos 85 anos de idade.
Nascido em Casablanca em 1932, o Professor Cholvy
passou mais de vinte anos no Marrocos antes de se
establecer na cidade de Montpellier, onde ensinou história
comtemporânea na Universidade Paul Valéry durante
mais de 40 anos (1962-2002). Famoso especialista em
historia de sua região, o Professor Cholvy era também
reconhecido, entre seus pares, como um especialista de
renome em história religiosa contemporânea francesa.
Como vicentino, sempre será lembrado como o autor
da marcante biografia do Bem-aventurado Frederico
Ozanam, publicada en 2003 com o título “Frederico
Ozanam, o compromiso de um intelectual católico
no Século XIX”. O livro acaba de ser traduzido para o
español pelo Conselho Nacional da Espanha, em 2017.
Por ocasião do bicentenario do nascimento do Bemaventurado Frederico (2013), foi publicada uma nova
edição dessa obra tão lida, num formato resumido para
o grande público.
Além de suas habilidades como pesquisador e como
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docente, o Professor Cholvy tinha muito orgulho de
ser católico. Ele sentía uma profunda admiração pelo
Beato Frederico e o considerava como um exemplo
brilhante de intelectual comprometido, além de um
pensador atraente, exigente e crítico. Com o Professor
Gérard Cholvy, o Conselho Geral perdeu um amigo da
Sociedade e alguém apaixonado pelo Bem-aventurado
Frederico Ozanam.
Pedimos as orações de todos os vicentinos do mundo
para o descanso da alma
desse grande historiador.
Enviamos ainda nossos
mais sentidos pêsames
por sua perda, à sua
familia e seus amigos.
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