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Editorial

Mensagem de Natal
Renato Lima

Meus prezados vicentinos, membros das Conferências de São Vicente
de Paulo, FELIZ NATAL!

As novas formas
de sofrimento
exigem, de todos
nós, um novo
olhar sobre a
sociedade em
que estamos
inseridos e, por
conseguinte,
uma nova
forma de atacar
as causas e as
consequências
da pobreza.

Parabéns a todos os vicentinos do mundo inteiro pela dedicação, carinho e zelo com que lidam, diariamente, com as pessoas que vivem
algum tipo de necessidade, material ou espiritual.
As novas formas de sofrimento exigem, de todos nós, um novo olhar
sobre a sociedade em que estamos inseridos e, por conseguinte, uma
nova forma de atacar as causas e as consequências da pobreza.
A presença de vocês nesse mundo é luz para todos, assim como Cristo é a luz do mundo. O vicentino atua para oferecer, aos que sofrem,
uma vida melhor, baseada no amor a Deus e ao próximo.
Neste santo tempo de Natal, renovemos os ideais de solidariedade,
caridade e amor, que são as marcas de todo cristão e que constituem o
legado dos nossos fundadores.
Onde há sombras, tristeza e indiferença, que levemos o amor de Jesus Cristo.
Onde há inveja e vaidade, que levemos a doçura do coração de Maria.
Onde há falta de esperança e de amor, que levemos a fortaleza de
São José.
Em nome do Conselho Geral Internacional, de toda a diretoria e do
staff da sede geral em Paris, desejo a todos os confrades e consócias um
SANTO NATAL DO SENHOR.
Também desejamos a todos um ano de 2019 (Ano Internacional de
Paul Lamache e dos 180 anos do Conselho Geral) repleto de realizações,
especialmente a favor dos mais humildes. Que Deus nos abençoe e perdoe as nossas falhas.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

3

ano temático de françois lallier

Membros do Conselho Geral Internacional
da SSVP visitam túmulo de François Lallier,
um dos fundadores da instituição
O dia 16 de novembro foi um dia histórico
para a SSVP, pois é a primeira vez que a diretoria do Conselho Geral Internacional visita o túmulo de
François Lallier, um dos 7 fundadores.
A peregrinação dos confrades e
consocias, foi até a cidade de Sens,
cidade em que Lallier constituiu
família, profissão e também fundou ali conferências vicentinas e
local onde repousa seu corpo após
sua morte, no cemitério da pequena cidade da França, distante 2h
de Paris.
Em frente ao túmulo, os membros do Conselho Geral Internacional da SSVP prestaram um tributo
a Lallier com flores, leitura da vida
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

e obra do fundador e um momento de oração.
De acordo com o 16° Presidente Geral, confrade Renato Lima, a
visita do Conselho Geral Internacional ao túmulo de Lallier é um
gesto concreto do Ano Temático Anual, e poder estar ali, rezar
e peregrinar pela cidade dele é
uma graça muito grande para todos os vicentinos. Na ocasião da
homenagem, o confrade Renato
fez comentários com referência à

grande amizade entre Lallier e Frederico Ozanam.
Após o tributo e homenagem,
a comitiva visitou a Catedral de
Saint-Étienne-de-Sens, será colocado no túmulo de Lallier uma
placa com os dizeres que ali está
sepultado o 1° Secretário Geral da
SSVP, um dos fundadores da instituição em 23 de abril de 1833, Paris, França.
E em breve o Conselho Geral Internacional disponibilizará o endereço e um mapa para localização
da tumba de Lallier, assim como
foi com de Bailly no ano passado.
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Conselho Geral está em
festa: celebramos hoje os
15 anos da Regra
e da Confederação

Em 18 de outubro de 2003,
em Roma, realizou-se uma
Assembleia da Sociedade de
São Vicente de Paulo, onde
a rede de caridade que Federico sonhou se tornou,
de fato, numa Confederação Internacional, com
uma Regra moderna que
devemos conhecer, cuidar,
amar e seguir

Até 2003, o Conselho Geral não
era legalmente uma entidade internacional, sendo uma associação
francesa. Ou seja, não havia vínculo legal entre as diferentes Sociedades no mundo.
Com a nova Regra, na segunda
parte, os artigos estabeleceram a
Confederação Internacional como
uma entidade de direito francês
composto por diferentes Conselhos
Superiores. Tais Conselhos devem
solicitar voluntariamente sua adesão à Confederação e estabelecer
seus estatutos internos, como prevê a terceira parte da Regra.
Esta Confederação produziu
frutos em abundância nesses 15
anos, e hoje temos um organização verdadeiramente global, sempre próxima da Família Vicentina,
que ajuda às pessoas que sofrem
em todo o mundo, por meio de

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Conferências, Conselhos, Obras e
jumelage (Ajuda Fraterna Internacional), levando a assistência humanitária de emergência a locais
que padecem com desastres naturais.
Tudo isto é possível através de
uma gestão prudente e com generosas doações provenientes dos
Conselhos Superiores. O mandato
atual gerou inúmeras inovações,
como os mecanismos de transparência, a criação do serviço de Ouvidoria Geral, os Anos Temáticos
sobre os sete fundadores e as transmissões ao vivo das reuniões, entre
outras conquistas.
A Confederação e a Regra,
hoje, são gratas realidades para a
vida cotidiana das Conferências e
dos Conselhos Vicentinos, sempre
“servindo na esperança”. Agradecemos aos nossos predecessores,
liderados pelo presidente Torremocha, que aperfeiçoou a SSVP
com a nova Regra e a criação da
Confederação.
Muito obrigado a vocês!

5

atividades internacionais

Encontro Internacional da Região Europa 1
De 21 a 23 de setembro, os
países SSVP pertencentes à
região Europa 1 se encontraram
na cidade de Durham para
debater sobre assuntos como o
desenvolvimento e a melhoria
no serviço e espiritualidade na
SSVP.
Os países pertencentes à região
Europa 1, Inglaterra e Gales, Irlanda, Escócia, Áustria, Alemanha,
Países Baixos, Itália, Tirol do Sul,
Suíça, Bélgica, França, Espanha,
Itália, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Portugal e Turquia, se encontraram nos dias 21 a 23 de setembro no Ushaw College, próximo à
cidade de Durham, no noroeste da
Inglaterra convocados pelo Vice-presidente Territorial Internacional, Laszlo Könczol da Alemanha,
com a presença também de alguns
convidados da Região da Europa 2.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

O propósito desta reunião foi
compartilhar experiências e formas comuns de atuar ante os
novos desafios por parte de cada
um dos países: a imigração proveniente de alguns países da África
e Oriente Médio, as novas pobrezas que surgem em uma Europa
menos cristã e mais envelhecida,
onde se destacou o aumento de
pessoas solitárias e o abandono
dos idosos, a crise de valores e o
aumento das famílias desestruturadas. Também foi divulgado o
programa Famvin Homeless Aliance, para procurar dignificar as
pessoas oferecendo um lar e um
sustento básico às pessoas necessitadas. Um ponto essencial no encontro foi o dedicado à espiritualidade vicentina.
Da mesma forma foram expostas por parte dos presidentes nacionais em um debate aberto, as

distintas formas e iniciativas em
cada um dos países para melhorar
a presença de jovens e o crescimento das Conferências, tornando
público o trabalho da SSVP como
em coletivos gremiais, em centros
de ensino primário, fomentando
congressos e prêmios em universidades, feiras e exposições para
atrair o interesse do voluntariado,
promovendo atividades sociais,
etc. Também foram comentadas
as iniciativas para a melhoria do
financiamento e obtenção de recursos para programas sociais,
como exemplo foram citadas as
campanhas solidárias apresentadas a coletivos e também las mini
lojas implantadas na Inglaterra e
no País de Gales.
O fraterno encontro foi concluído com uma visita aos distintos
projetos vicentinos em Newcastle
e à catedral de Durham.
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O segundo semestre do ano
2018 foi de muito movimento
na SSVP da América do Sul,
com diversas atividades nos
países da região nos quais a
Equipe da Vice-presidência
Territorial América 3 esteve
presente, participando
com palestras nos
encontros ou coordenando
reuniões e atividades.

América do Sul:
a SSVP em Movimento
BRASIL
Em agosto, a Coordenadora da
Zona 1, Margarita Henao, participou do Encontro Nacional da SSVP
do Brasil na cidade de Osasco, São
Paulo. Além dos relatórios sobre
os projetos e atividades vicentinas, o encontro tratou como tema
principal a revisão de diversos
pontos da Regra da SSVP no Brasil

PERU

URUGUAI
Também no mês de agosto, foi
realizado um Projeto CIAD de visitas às Conferências deste país,
apoiando uma ação de aproximação do Conselho Nacional com os
confrades de base da SSVP. Foram
4 dias de visitas a 10 conferências,
levando informação e formação
aos confrades.

Em outubro, o CGI realizou uma visita
à SSVP do Peru, através do Coordenador da Área 2, Sebastião Ribeiro.
Além de reuniões com os diretores do
Conselho Nacional e visitas a obras vicentinas, o Coordenador de Área participou de um Encontro de Formação
Vicentina que reuniu membros das
Conferências da região metropolitana
de Lima, a capital do país.

As atividades de visita contaram com a participação do Coordenador da Área 3, Francisco Velasco, e da Coordenadora de Projetos Especiais, Renata Mancini,
junto com diretores do Conselho
Nacional do Uruguai.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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América do Sul:
a SSVP em Movimento

ARGENTINA
Também em outubro o CGI realizou uma visita à SSVP da Argentina
para reuniões de trabalho com os diretores do Conselho Nacional,
que contou com a presença do Vice-presidente Territorial, Julio Cesar M. de Lima, e do Coordenador da Área 3, Francisco Velasco.
O objetivo principal foi debater com o Conselho Superior a conformação da estrutura de serviço da SSVP no país e as perspectivas
de crescimento, em especial a criação de Conferências nas províncias onde a SSVP ainda não está presente. Com esta finalidade, além
da reunião com o Conselho Superior, foram realizadas reuniões com
dois Conselhos de Área da região metropolitana de Buenos Aires e
com membros de uma Conferência.

BOLÍVIA
Em novembro, o CGI enviou a Cochabamba a Coordenadora de Formação e Treinamento para a América do Sul, Renata Mancini, para
uma reunião de formação com a
diretora do Conselho Superior. A
Coordenadora também participou
do Encontro Nacional da SSVP Bolívia.

Nos dias 15 e 16 de dezembro a
equipe da Vice-presidência Territorial Internacional América 3 do CGI esteve
em Osasco, Brasil, para sua reunião anual de
planejamento estratégico com o objetivo de
analisar a situação da SSVP em cada país da
área e planejar as atividades para 2019.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Primeira edição das Oficinas
Internacionais sobre Formação e
Projetos Especiais SSVP, celebradas
em Madrid, Espanha, nos dias 2 e
3 de novembro de 2018

A sede escolhida foi o Centro La
Salle Arlep situado em Madrid.
Após as boas-vindas do Presidente
Nacional da SSVP da Espanha, começaram os debates e as propostas. Esta primeira edição das oficinas foi organizada de maneira que
os presentes, mais de 40 confrades vindos de todos os continentes, assim como outros confrades
convidados, tivessem tempo para
reunir-se segundo sua área de serviço na SSVP: Formação ou Projetos Especiais e também de modo
conjunto para assistir no último
dia à palestra de nosso PGI sobre
a “Visão de futuro do Conselho
Geral”.

Durante os dias 2 e 3 de novembro, ocorreu em Madrid,
Espanha, a primeira edição destas Oficinas promovidas
por seus responsáveis, a Vice-presidente Internacional de
Formação, consócia María Luisa Téllez, e o Vice-presidente Internacional de Projetos Especiais, confrade Maurice
Yeung. Foram convocados os 12 delegados territoriais
encarregados de cada uma das áreas estratégicas de ProA intervenção de nosso conjetos Especiais e de Formação. O evento contou com a
presença de membros do Conselho, assim como do Presi- frade Renato Lima de Oliveira foi
dente Geral Internacional, Renato Lima de Oliveira, que muito enriquecedora, definindo
as metas fixadas pelo CGI durante
encerrou o ato.
seu mandato, o desenvolvimento do Plano Estratégico SSVP, os

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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objetivos alcançados e as expectativas de futuro para levar nossa
querida Instituição, com a ajuda e
o compromisso de cada confrade,
ao caminho de santidade e de serviço às pessoas mais necessitadas,
objetivo a que se propuseram os
fundadores da SSVP, legado e herança que devemos cuidar.

nonização do Beato Federico Ozanam, que segue em bom ritmo.

O Presidente Geral agradeceu
a todos os participantes por sua
responsabilidade no desempenho
do cargo de serviço internacional
e seu compromisso com a SSVP.

Juventude: comentou o desenvolvimento de iniciativas para a juventude, como foi a II Jornada Internacional da Juventude SSVP em
Salamanca, Espanha, e a decisão
de comemorar o Dia Internacional
da Juventude Vicentina na festividade do Beato Pier Giorgio Frassati em 4 de julho, promovendo neste dia uma coleta de doações para
impulsionar os projetos da juven-

Destacamos, de tudo o que foi
comentado pelo PGI:
Canonização: comentou os progressos da Comissão para a Ca-

SSVP Plus: o último país a se juntar à rede de caridade da SSVP, já
somos 154, é o Chipre. A incorporação se deu graças à SSVP do
Líbano. Foi feita uma menção especial à nossa consócia Ella Bitar.

Oficinas Internacionais sobre
Formação e Projetos Especiais

tude vicentina tendo como objetivo o crescimento das Conferências
de jovens e de intercâmbios para
fomentar a Formação.
Formação: resumiu os avanços
na área de Formação, com novos
temários, livros e documentos.
Foram anunciadas propostas para
melhorar a busca de informação
e de traduções do legado de Ozanam, para um maior e melhor conhecimento dos confrades.
Comunicação: anunciou o desenvolvimento da área de comunicação, entre outras coisas, com uma
aposta nas novas tecnologias, a
modernização do site e da revista
Ozanam Network e a previsão de
realizar um novo vídeo institucional.
Anos temáticos: valorizou a iniciativa dos anos temáticos dedicados
aos 7 fundadores da SSVP, que

O Presidente Geral durante sua palestra aos Delegados
Territoriais de Formação e Projetos Especiais
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Oficinas Internacionais sobre
Formação e Projetos Especiais

Carmela Addante, 1ª Vice-presidente Geral Internacional Adjunta
(direita), participa de um dos debates no grupo de formação

estão dando como resultado um
maior conhecimento dos mesmos,
e por sua vez, uma melhor compreensão do espírito e do ambiente que deu origem à Primeira Conferência, reconhecendo o trabalho
da Comissão Histórica do CGI.
2019 será o ano de Paúl Lamache
e 2020, de Félix Clavé.
Para concluir, nosso Presidente Renato Lima, anunciou, para
grande alegria de todos, que graças a este concurso um confrade
brasileiro descobriu depois de 185
anos, uma gravura de Félix Clavé,
podendo assim completar a galeria de imagens de nossos fundadores.

RELATÓRIO E CONCLUSÕES
DA OFICINA DE FORMAÇÃO
Reuniram-se em Madrid os 12 delegados territoriais de Formação
nomeados pelo Conselho Geral
Internacional junto à Vice-presidente de Formação, María Luisa
Téllez e à 1ª Vice-presidente Geral
Internacional Adjunta, Carmela
Addante.
Na manhã do dia 2, a Vice-pre-

sidente de Formação, através de
duas apresentações, determinou
os objetivos e as funções dos delegados, e explicou o porquê dos
temas de formação elaborados,
que podem ser vistos no site oficial: www.ssvpglobal.org
Em seguida, os delegados explicaram os planos de Formação
existentes nos países que representavam. Estas explicações foram
muito enriquecedoras para conhe-

A continuação, serão expostos os relatórios destas oficinas e
suas conclusões, elaborados pela
Vice-presidente Internacional de
Formação, consócia María Luisa
Téllez, e o Vice-presidente Internacional de Projetos Especiais, confrade Maurice Yeung.
María Luisa Téllez, Vice-presidente Internacional de Formação
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Grupo de Projetos Especiais

cer o caminho pelo qual transita a
Formação.
Nossa consócia Carmela Addante, 1ª Vice-presidente Geral
Internacional Adjunta, formou 3
grupos linguísticos para o debate
de diferentes temas a tratar sobre:
Espiritualidade, Juventude, História e Ferramentas para a formação.
As conclusões foram mostradas
por nossa consócia María Luisa
Téllez, que assinalou como ponto
fundamental a importância da coordenação dos delegados presentes com os Vice-presidentes Territoriais Internacionais.
Espiritualidade: os presentes reafirmaram a importância desta para
a missão da SSVP. Uma espiritualidade encarnada, na qual devemos
dar espaço para Deus e para as
pessoas necessitadas, e da mesma forma; um espaço simétrico
de homem para homem, de igual
para igual.
Além disso, é fundamental coConselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

nhecer melhor a espiritualidade
dos fundadores da SSVP no século
XIX.
Às vezes, nos encontramos
com problemas entre vicentinos
porque não existe uma comunidade irmanada, tal qual deve ser na
SSVP, e isto se deve à falta de espiritualidade e de seguimento da
Doutrina Cristiana. Devemos praticar mais as virtudes vicentinas e
cultivar a alegria, a simplicidade e
a audácia.
Devemos dar um lugar primordial à oração e à contemplação,
levando em conta e celebrando as
festividades vicentinas.
Juventude: em alguns lugares se
vive a dificuldade de integração dos
jovens na SSVP. Apontou-se que isto
talvez se deva ao modelo de sociedade em que vivemos, sociedade
com menos valores, com menos
compromisso, mais laica, mais consumista e materialista, uma sociedade de poder, onde os salários são
precários e mesmo assim o maior
valor é ter, antes que ser.

Oficinas Internacionais sobre
Formação e Projetos Especiais

Por outra parte, este modelo
de sociedade cria uma insatisfação em certa parte da juventude
mais fechada em si mesma, mais
vulnerável à dependência química, ao alcolismo, ao vício em jogos
e a muitos outros caminhos negativos. Nossa obrigação para com
estes jovens é poder ser exemplo
e reflexo de outra forma de vida
centrada no serviço ao próximo e
em uma postura alegre e positiva.
História: todos os participantes
concordam que há um grande desconhecimento da história biográfica da SSVP, assim como de sua espiritualidade, apesar de haver fácil
acesso à abundante documentação disponível. A Formação deve
ocupar-se de facilitar os dados e
a história de nossos fundadores,
assim como das pessoas que estiveram próximas à fundação da
SSVP e a nosso Santo Patrono São
Vicente de Paulo e a Irmã Rosália
Rendu H.C.
Este desconhecimento da história, de sua espiritualidade e
de sua Regra abre a porta a situações em que pessoas e até
Conferências não alinhadas ao
espírito original da SSVP podem
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Oficinas Internacionais sobre
Formação e Projetos Especiais

Vice-presidente Internacional de
Projetos Especiais, Maurice Yeung

chegar a ser introduzidas.
Para fazer a formação chegar
a todos, devemos nos apoiar nos
meios audiovisuais que estejam
de acordo com cada etapa da vida
(crianças, jovens, adultos), através
de vídeos, livros gráficos e documentos.
Ferramentas: foram considerados vários problemas dentro da
SSVP originados por sua internacionalidade: diferentes idiomas,
diferentes culturas, diferentes
regimes políticos…, mas por cima
destas dificuldades é recomendável designar um delegado de Formação em cada país, ter previsto
um orçamento para investimento
em formação e promover a necessidade de reciclagem em nível
formativo de todos os confrades.
Deve-se também fomentar as traduções e a leitura do que houver
de mais interessante referente
às Conferências escrito por nossos fundadores e outras pessoas,
assim como o conhecimento dos
documentos básicos que regem a
SSVP, para sua correta e uniforme
aplicação.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Fundamental nos planos de
Formação é saber motivar quem
necessita dela, sem esquecer que
nosso exemplo como vicentinos é
fundamental para contagiar e entusiasmar o amor por nossa querida Sociedade.
Também foi comentada uma
área que tem sido esquecida. Desde a Formação devemos nos dedicar mais a conhecer e divulgar o
pensamento de Ozanam sobre a
justiça social e a defesa dos mais
fracos, que é uma área mais técnica, na qual nos aprofundamos menos. Os confrades da SSVP devem,
portanto, estar bem preparados
para participar e divulgar mais e
melhor os princípios da Doutrina
Social da Igreja, dos quais Federico
Ozanam é precursor. Nas palavras
de Ozanam, “A caridade não basta.
Trata as feridas, mas não detém os
golpes que as produzem. Há uma
imensa classe social pobre que
não quer esmolas, e sim instituições.”

RELATÓRIO E CONCLUSÕES
DA OFICINA DE
PROJETOS ESPECIAIS
O Vice-presidente Internacional
para Projetos Especiais, confrade
Maurice Yeung, destacou em sua
intervenção de abertura que são
muito necessárias as equipes de
trabalho. Os delegados territoriais
são uma equipe em si mesma, e
também fazem parte das equipes
lideradas pelos Vice-presidentes Territoriais Internacionais (os
VPTI) das regiões correspondentes, por isso a coordenação com
eles é fundamental.
Nesta oficina de capacitação
foram realizadas diversas apresentações pelo confrade Joseph
Makwinja, 2º Vice-presidente geral adjunto, pelo confrade Maurice e por Bruno Fabre, técnico do
CGI para a CIAD, que falou sobre
temas de interesse para os delegados territoriais, incluindo os “termos de referência”, “os projetos
SSVP Plus “,”os projetos CIAD” e “a
gestão de projetos”.
Além das apresentações, tam-
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bém foram compartilhadas experiências em diversos aspectos,
como a criação de novas Conferências na Libéria, projetos CIAD
no Nepal, projetos a nível nacional, como foi o caso do Sudão do
Sul, etc.
Os delegados territoriais participaram ativamente dos debates
e da troca de opiniões depois das
apresentações. Isto foi muito enriquecedor e, ao mesmo tempo,
muito útil para a melhor definição
das funções que têm que desempenhar e para a obtenção de conhecimentos adequados sobre os
projetos do CGI, assim como para
alinhar sua visão com a concretização de seus objetivos.
Ao finalizar estas oficinas, os
delegados territoriais avaliaram
sua capacitação para levar adiante seu trabalho. Concordaram em
colaborar para redefinir e atualizar os “termos de referência”.
Também lhes foi encomendado
que compilassem o “manual de
políticas e procedimentos” para
os delegados e o “manual do projeto” (diferenciando dos projetos
da SSVP Plus e CIAD) em um prazo
de 3 meses e 6 meses respectivamente.
O confrade Maurice Yeung
também solicitou a todos os delegados territoriais que redigissem seus planos de ação para os
próximos meses, em coordenação
com os respectivos Vice-presidentes Territoriais SSVP Internacional
(VPTI).

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Juan Manuel Buergo, Presidente do Conselho Superior da Espanha e
Presidente da Comissão para Investigação Histórica Internacional

DISCURSO DE BOAS-VINDAS AOS RESPONSÁVEIS E DELEGADOS
INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS
Bom dia a todos:
Apresento-me, sou Juan Manuel Buergo, o presidente nacional da SSVP
na Espanha, muitos de vocês já me conhecem de outros encontros.
Primeiramente quero agradecer a estadia e dar as boas-vindas à Espanha em nome de todos os vicentinos espanhóis. É aqui em Madrid, em
sua capital, onde vamos celebrar este encontro internacional de responsáveis e delegados territoriais internacionais de Formação e Projetos Especiais que esperamos seja muito frutífero. Para a SSVP da Espanha é
uma imensa alegria acolher este encontro tão importante para o futuro
e crescimento da SSVP.
O objetivo principal como sabem, é unificar os conhecimentos, analisar a situação atual de cada área e propor projetos e melhorias para
o futuro. Mas também há outros objetivos, que é nos conhecer mais e
melhor, para seguir tecendo a rede de caridade que abraça o mundo, a
primeira para os mais necessitados e a segunda entre nós.
Em declarações recentes para este encontro, nosso presidente internacional Renato Lima nos desejou muito sucesso e que os delegados
territoriais possam regressar a seus países com muita motivação, cheios
de novas ideias, animados e comprometidos cada vez mais com o crescimento da SSVP, em qualidade e em quantidade. Em suma, procurar com
nosso pequeno grão de areia melhorar o mundo e consequentemente,
nós mesmos, fazendo o bem e levando a mensagem do evangelho com
nosso exemplo, do mesmo modo que nosso santo patrono Vicente de
Paulo e nossos fundadores, a todo aquele que dele necessitar.
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Esta é uma das chaves, a motivação! Nestes poucos dias não vamos
poder aprender uma receita concreta de como formar melhor, de como
melhorar os projetos, mas sim vamos conhecer-nos mais, vamos amar-nos mais, vamos saber que não estamos sós, vamos sentir que fazemos
parte de uma rede de caridade e que somos nós que temos que dar o
primeiro passo, que temos que dar impulso, porque temos um compromisso grande com nossa querida Sociedade, e só isso o que nos fará ser
líderes servidores, para maior glória de Deus.

“A motivação vem ao nos
apaixonarmos pelo que
fazemos, nos emocionar
quando pomos em
prática a mensagem
vicentina ao ver a Cristo
no necessitado, quando
nos entusiasmamos
como se entusiasmaram
aqueles jovens liderados
por Federico para lutar
contra a pobreza e
promover a justiça
social, quando temos
ânsia de aprender
e melhorar para
ser fiéis a nossos
princípios fundacionais,
para conservar
nosso legado. ”

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

A motivação vem ao nos apaixonarmos pelo que fazemos, nos emocionar quando pomos em prática a mensagem vicentina ao ver a Cristo
no necessitado, quando nos entusiasmamos como se entusiasmaram
aqueles jovens liderados por Federico para lutar contra a pobreza e promover a justiça social, quando temos ânsia de aprender e melhorar para
ser fiéis a nossos princípios fundacionais, para conservar nosso legado.
É isso o que nós mesmos temos que colocar em prática, porque os
primeiros fundadores tinham um regulamento, princípios, circulares,
mas não tinham planos de formação ou de projetos especiais, se reuniam como nós agora e viajavam para conhecer-se e fundar novas Conferências, ensinavam a prática da caridade com seu exemplo e desta
maneira foram se estendendo rapidamente pelo mundo. Parafraseando
o abade Noirot, que dizia a Ozanam: “Só se sabe bem uma coisa se nos
interessamos por ela, se a aprendemos por nós mesmos”.
Queridos confrades, nestes poucos dias teremos um pouco de tudo,
oração, conversas, debates, lazer e muita fraternidade, que é o ingrediente de que mais gostava o nosso fundador. Já mortalmente ferido
em Pisa escrevia: “Sobem a meus olhos lágrimas de alegria quando encontro a esta distância nossa pequena família, sempre ínfima pela obscuridade de suas obras, mas grande pela bênção de Deus. Apesar da
diferença de idiomas, sempre se apertam do mesmo modo a mão e há
entre elas a mesma cordialidade fraternal e podemos reconhecer-nos
com o mesmo sinal que os primeiros cristãos: ‘Vejam como se amam!’”
Toda a equipe da SSVP Espanha e eu, estamos a sua inteira disposição
para qualquer coisa de que necessitem.
Um fraterno abraço em São Vicente, Federico e que a Virgem Imaculada, nossa padroeira, nos guie neste encontro.
Madrid, 2 de novembro de 2018
Juan Manuel Buergo
XII Presidente Nacional SSVPE
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A Comissão de Ajuda ao Desenvolvimento
(CIAD) do CGI apoiou, com mais de
€900.000, 51 iniciativas em 31 países
A Comissão de Ajuda
ao Desenvolvimento
(CIAD) do CGI
administrou neste
ano mais de 900.000
euros em ajudas. As
funções da CIAD
foram ampliadas e
agora ela não dedica
seus esforços somente
aos projetos de
desenvolvimento ou
às ajudas humanitárias
nos diversos países
SSVP ou em áreas
de emergência,
mas também tem
como finalidade
apoiar a expansão e
o desenvolvimento
de nossa instituição
e dos grupos de
conferências em
todo o planeta.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Projeto agrícola em Juba, Sudão do Sul

Atualmente, a maior parte dos recursos econômicos ainda é dirigida às
ajudas humanitárias e projetos de reabilitação em áreas de emergência
ou de catástrofes, já que este tipo de atividade representa hoje em dia
mais de 80 % da ajuda da CIAD (em torno de 800.000 euros, dos quais
cerca de 60% vão para projetos na Ásia, algo mais de 20% à África, cerca
de 15% ao Oriente Médio e 5% à América), enquanto o investimento em
projetos SSVP Plus implica 4% do total da ajuda da CIAD.

16

atividades internacionais

Comissão de Ajuda ao
Desenvolvimento (CIAD)

A CIAD tem sempre uma forte
necessidade de financiamento, já que
depende em grande medida das ajudas
que possa receber dos Conselhos
Superiores SSVP ou de doações externas
(estas últimas incomuns) e tem vários
projetos em funcionamento ou que
poderiam ser subvencionados, com o
correspondente benefício caritativo e
social, e o desenvolvimento da SSVP da
área.

Madagascar, reconstrução de casas

A INICIATIVA PARA O
FINANCIAMENTO DA CIAD DA
SSVP EM PHOENIX-EUA
Conscientes desta necessidade de financiamento, a SSVP em Phoenix-EUA realizou um projeto piloto para conseguir o
envolvimento dos confrades SSVP com o
funcionamento da CIAD. O projeto consiste em informar aos confrades sobre o
trabalho tão benéfico que esta comissão
realiza e propor-lhes projetos concretos
que possam subvencionar, oferecendo a
possibilidade de que estas conferências
contribuam com uma porcentagem de
seus orçamentos à execução dessas iniciativas.
O resultado foi fantástico, já que os
confrades de Phoenix foram informados
profundamente sobre a CIAD e suas atividades e ofereceram cerca de US$62.000
a projetos previamente selecionados:
• Projeto de Desenvolvimento Agrícola
• Projeto de atendimento a crianças
moradoras de rua
• Projeto de formação de jovens
• Reconstrução de Casas

Projeto com crianças e adolescentes em Juba, Sudão do Sul
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Esta iniciativa poderia ser reproduzida em muitos lugares da SSVP. A CIAD
pode deixar à disposição dos Conselhos
Superiores toda a informação necessária
sobre as iniciativas e projetos que possam ser apoiados pelos confrades e as
conferências que o desejarem. Para mais
informação: cgi.ciad@ssvpglobal.org
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Festival de cinema sobre os sete
fundadores da SSVP
EO festival pretende estimular o conhecimento e a
pesquisa, de forma lúdica e talentosa, sobre a origem
da SSVP e o papel importante dos sete fundadores:
Antonio Frederico Ozanam, Auguste Le Taillandier, Jules Delvaux,
Paul Lamache, François Lallier, Félix Clavé e Emmanuel Bailly de
Surcy.
Podem participar do festival apenas vicentinos ativos em Conferências. Os vídeos ou filmes inscritos podem ser produzidos em
três formatos: curta-metragem (produções de até 40 minutos),
média-metragem (de 41 a 69 minutos) e longa-metragem (acima
de 70 minutos).
A data limite para o envio dos vídeos ou filmes para o Conselho
Geral é 15 de maio de 2019.
Para obter mais informações: www.ssvpglobal.org
cinema-festival@ssvpglobal.org
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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a igreja e a ssvp
Eduardo Marques Almeida
Coordenador do Planejamento
Estratégico do CGI

Que excelente ideia a do Papa Francisco
em estabelecer um dia de domingo no
ano para que reflitamos sobre a situação
dos Pobres! Em sua mensagem para
este dia, o Santo Padre parece fazer uma
reflexão para a Família Vicentina. É impressionante o que há de comum entre a
sua mensagem e a vocação vicentina

Dia Mundial dos
Pobres
“Este pobre grita e o Senhor o escuta”
(Sl 34,7)
Mensagem do Papa Francisco

O Santo Padre reflete sobre a situação dos
Pobres a partir do Salmo 34: “Este pobre grita e o Senhor o escuta”. Mostra-nos em um
estilo bem jesuíta, a necessidade de pensar
em três verbos a que leva este salmo: “gritar”, “responder” e “libertar”.
Em primeiro lugar, o Pobre grita. Como
paralelo ao Salmo 34, a mensagem papal
lembra a passagem do cego Bartimeu (do
Evangelho de São Marcos – 10, 46-52) que,
estando no caminho a pedir esmola, ouve
que Jesus está passando e grita e repete incessantemente “Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim!”. E Jesus, apesar de todo o barulho da multidão que queria que Bartimeu
se calasse, escuta-o e cura-o. Quantas vezes
somos Bartimeu e quantas vezes somos o
Cristo, em nossa vida vicentina? É verdade
que buscamos a cura e a dignidade do Pobre,
mas às vezes necessitamos gritar como ele,
para que o Senhor nos escute! O Santo Padre
se pergunta “como é que este grito que sobe
até a presença de Deus não consegue chegar
aos nossos ouvidos e nos deixa indiferentes
e impassíveis”. E nos exorta: “num dia como
este, somos chamados a fazer um sério exame de consciência, de modo a compreender
se somos verdadeiramente capazes de escutar os pobres”. E acrescenta: “é do silêncio da
escuta que precisamos para reconhecer a voz
deles”. Não é necessário falar muito; como
vicentinos, somos chamados inicialmente a
silenciar, para deixar que somente o grito do
Pobre se faça ouvir.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Em segundo lugar, o Senhor responde. Que significa responder ao Pobre? “A
resposta de Deus ao pobre é sempre uma
intervenção de salvação para cuidar das feridas da alma e do corpo, para repor a justiça e para ajudar a recuperar a vida com
dignidade. A resposta de Deus é também
um apelo para que quem acredita Nele
possa proceder de igual modo, dentro das
limitações do que é humano. O Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena
resposta que, de toda a Igreja dispersa por
todo o mundo, é dirigida aos pobres de todos os tipos e de todas as terras para que
não pensem que o seu grito tenha caído no
vazio”.
Finalmente, o Senhor nos convida a
que juntos, nós e o Pobre, nos libertemos. Esta é a grande mística do serviço
vicentino ao Pobre. A atenção ao Pobre,
como indica o Papa Francisco, não deve
deixar que nos “descuidemos o que nos
é próprio, isto é, levar todos a Deus e à
santidade”. E, como fazer isto? A resposta é dada de forma direta: não somos
nós que servimos, mas é o próprio Deus
que serve os Pobres. Por isso, “diante
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Dia Mundial dos Pobres

dos pobres, não se trata de jogar para ter
a primazia da intervenção, mas podemos
reconhecer humildemente que é o Espírito quem suscita gestos que são sinal
da resposta e da proximidade de Deus.
(...) Os verdadeiros protagonistas são o
Senhor e os pobres. Quem se coloca ao
serviço é instrumento nas mãos de Deus
para fazer reconhecer a sua presença e a
sua salvação”. Por isso, São Vicente chama os Pobres de nossos Senhores: Eles
estão muito mais próximos do Senhor da
Vida.
“Ninguém pode sentir-se excluído pelo
amor do Pai, especialmente num mundo
que frequentemente eleva a riqueza ao
primeiro objetivo e que faz com que as
pessoas se fechem em si mesmas.” Portanto, a libertação necessária ao combate
da pobreza serve também, e, em particular, para nós que servimos os nossos Senhores.
Que este Dia dos Pobres seja uma
oportunidade para que possamos compartilhar a alegria que representa a nossa
vocação vicentina!
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Conseguimos,
finalmente, uma
imagem histórica do
fundador Félix Clavé!
Com imensa alegria, o Conselho
Geral Internacional informa que
acabamos de conseguir um retrato do fundador Félix Clavé. A ilustração encontra-se dentro de um
livro de 1851, escrito pelo cronista
Maurice-Oscar Honoré de Bourzeis, da França.
Pierre-Emmanuel-Félix Clavé
nasceu em 8 de julho de 1811,
em Toulouse (França), e faleceu
em 9 de novembro de 1853, em
Pau (França). Clavé era um dos
sete fundadores inspirados por
Deus para a fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo, em
1833.
O Conselho Geral Internacional
quer agradecer, do fundo do coração, ao confrade Adenilton Moreira, de 30 anos, morador da cidade
de Conselheiro Lafaiete (Minas
Gerais – Brasil), pela descoberta
da imagem de Félix Clavé. Ele é vicentino desde 1999, e atualmente
participa da Conferência Nossa Senhora de Fátima.
“Eu estava pesquisando sobre
a vida de Lallier, pois participei do
concurso internacional, buscando
as fotos, desenhos ou imagens dos
fundadores. Mas não encontrava
nada sobre Clavé. Pesquisando na
internet, usando as palavras-chave apropriadas, cheguei ao livro
de Bourzeis, que trouxe, na página
24, uma imagem do nosso fundador. A partir daí, entrei em contato
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

com o confrade Renato, que ficou
sem palavras”, explicou Adenilton.
A descoberta do retrato de Clavé é um presente de Deus para a
SSVP. “Nós estamos muito contentes pela descoberta da imagem de Clavé, o único fundador
que não tínhamos uma ilustração
nem retrato. Não tenho palavras
para descrever a minha alegria. A
Divina Providência deu, para toda
a comunidade vicentina internacional, esse verdadeiro presente.
Agora, a galeria de fotos dos fundadores está completa”, enfatizou
Renato.
Dos sete fundadores, Clavé é
o menos conhecido. Ele se mudou para Paris em 1831, quando
conheceu Ozanam e Bailly, vindo
a pertencer à Conferência de Caridade. Com o desdobramento da
primeira Conferência, Clavé foi o

primeiro presidente da
Conferência São Felipe
du Roule, criada num
bairro de Paris. Clavé
era um homem de letras e das leis. Publicou
várias obras, entre elas
uma coleção de poesias
(1836) e um livro sobre o
Papa Pio IX (1848).
Trabalhou na
Argélia e no
México.
Casou-se
em 1847
na Paróquia Nossa
Senhora de
Lorette (há
poucos metros da sede atual
do Conselho Geral Internacional).
Não teve filhos. Seu nome foi envolvido injustamente num caso
jurídico, sendo alvo de chantagens
e de falsas acusações, atingindo
fortemente a sua reputação. Por
conta das arbitrariedades que sofreu, teve sua saúde debilitada, o
que contribuiu para a sua morte
ainda muito cedo, aos 42 anos de
idade, apenas dois meses após o
falecimento de Ozanam.
Clavé era uma pessoa honrada e nunca renunciou à sua fé,
apesar de todas as injúrias e calúnias sofridas. Ele será sempre
lembrado, na história da SSVP,
como um dos sete fundadores.
Em 2020, o Conselho Geral irá
declarar o “Ano Temático Internacional de Félix Clavé” e os vicentinos de todo o mundo terão
a oportunidade de estudar e conhecer mais sobre a vida e obra
deste fundador.
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Entrevista com Raymond L. Sickinger
O Sr. Raymond Sickinger é professor de história e diretor do Departamento de História e Clássicos da Universidade Católica, Providence College,
Rhode Island, EUA. UU. Em 2017, ele publicou um livro intitulado Antoine Frédéric Ozanam, considerado por alguns críticos como “a biografia
de referência de Ozanam em inglês”.

Professor Sickinger, a sua biografia, Antoine Frédéric Ozanam, foi
elogiada pelos críticos, e a US National Catholic Press Association
(Associação de Imprensa Católica
dos Estados Unidos) concedeu o
prêmio de primeiro lugar ao seu
livro. Você fez novas descobertas
sobre Ozanam enquanto escrevia
o livro?
Raymond L. Sickinger: Eu fiz várias
novas descobertas. Quero falar sobre cinco delas. Primeiro, o capítulo sobre mudança sistêmica mostra que Ozanam pensava de forma
sistêmica, embora ele nunca usava
o termo mudança sistêmica que
é corrente na Família Vicentina.
Isso ficou evidente desde a época da sua primeira visita às casas
de pobres. Ele reconheceu que as
pessoas podem ficar presas na pobreza por causa de circunstâncias
relacionadas a eles próprios e de
políticas de governos. Segundo, o
capítulo sobre solidariedade (Pensamento Social Católico) mostra
que Ozanam não foi apenas um
precursor do pensamento social
católico moderno, como também
suas ideias incorporaram a maior
parte dessa tradição. Terceiro, o
seu trabalho na Sociedade de São
Vicente de Paulo não foi apenas
caridade, como alguns implicaram. Ele viu e adotou a ligação necessária de caridade e justiça que
a Igreja no século XXI enfatizou novamente como essencial. Quarto,
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Raymond L. Sickinger recebe a insígnia SSVP das mãos do
PGI Renato Lima de Oliveira

Ozanam não se tornou um defensor da democracia da noite para o
dia. Foi durante as visitas às casas
de pobres que ele fez entre 1833 e
1848 que ele conheceu a bondade
fundamental daqueles que visitou
e viu que eles tinham o direito de
participar das decisões que afetavam suas vidas. Nesse processo de
realização, ele se afastou de ser
um monarquista da sua juventude
e mudou para defensor da democracia cristã. O livro descreve esse
processo. Quinto, o livro também

sugere que o Movimento dos Trabalhadores Católicos liderado por
Dorothy Day foi influenciado de
maneira positiva pelos pensamentos de Ozanam. Dorothy Day leu
Ozanam e ficou muito comovida
com o seu exemplo. Por fim, a
maioria dos americanos não conhece Ozanam. Não existia uma
biografia abrangente de Ozanam
em inglês há muito tempo. O livro
foi elaborado para estudiosos, vicentinos e também para leitores
que desejam conhecer um ho-
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mem de profunda fé e princípios.
Eles podem descobrir Ozanam de
uma maneira significativa. Alguns
críticos disseram que o livro será
a “biografia definitiva de Ozanam
em inglês”. Só o tempo dirá se isso
é verdade.
Conte-nos sobre a vida espiritual
de Ozanam. Que lugar ele dedicava à oração ao longo do dia?
Raymond L. Sickinger: A vida de
Ozanam foi uma longa jornada
espiritual de quarenta anos. Ele
entendeu que tudo que ele fazia
como pessoa, professor, acadêmico, marido, pai e amigo tinha uma
dimensão espiritual que poderia
colocar a ele, e outros, mais perto
de Deus. Em minha pesquisa, e enquanto lia suas cartas, ficou claro
para mim que a oração era essencial para ele. Ele começava cada
manhã orando e lendo as escrituras (de preferência em grego). Sua
devoção à Mãe Santíssima é evidente desde a sua juventude em
Lyon até a sua morte no dia dela.
Foi ao seu amor bondoso que ele
recorreu quando sua própria mãe
morreu. A Sociedade de São Vicente de Paulo era um meio para
ele orar em ação. Ao servir os outros, Ozanam sabia que ele podia
ver a face de Cristo mais claramente e que a oração com a comunidade de fiéis é uma das maneiras
mais importantes de reforçar a fé
e crescer espiritualmente.
Para Ralph Middlecamp, Presidente da SSVP nos Estados Unidos, o
seu livro “nos fornece não apenas
a história de um homem interessante que viveu em uma época
interessante, como também mostra por que ele ainda é importante
para nós hoje”. Que paralelos você
traça entre a época de Ozanam e
a nossa?
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Raymond L. Sickinger: A época de
Ozanam era como a nossa: agitada com grandes divisões políticas,
disparidades econômicas e problemas sociais. Por isso, a Igreja,
assim como agora, foi criticada
por não responder de forma adequada e pelos seus fracassos em
disciplinar seu clero. Ozanam via
o leigo como aquele que poderia
trazer as pessoas de volta à Igreja e criar laços de confiança. Isso
é verdade hoje também. A Sociedade de São Vicente de Paulo
pode desempenhar hoje o mesmo
papel que tinha na época de Ozanam. Sua mensagem e seu exemplo são tão relevantes hoje quanto
no século XIX.
Costuma-se dizer que os
escritos de Ozanam eram
proféticos. De que maneira você acha Ozanam
atual para nós hoje?
Raymond L. Sickinger:
Ozanam entendeu que,
se não fossem abordadas
as grandes disparidades
econômicas e divisões sociais, a sociedade se desintegraria. O foco apenas
nos interesses pessoais
(egoísmo) foi negativo
para a sociedade. Somente construindo comunidades autênticas e mantendo a dignidade de cada
pessoa é que podemos
criar um mundo justo. Ele
sabia que existiam sistemas que mantinham as pessoas
na pobreza e que esses sistemas
eram injustos. Para mim, não há
dúvida alguma de que Ozanam
tem muito a dizer ao nosso mundo atual. Embora ele fosse um leigo francês, ele viu além dos limites
da sua França. Sua visão católica e
internacional era de regeneração

Entrevista com Raymond L. Sickinger

em um mundo que passava por
mudanças. Sua esperança de criar
uma rede de caridade, não apenas na França, mas além de suas
fronteiras, é uma visão que pode
nos inspirar hoje. Ele é particularmente inspirador para os jovens.
Nas aulas que ministro, meus alunos veem Ozanam de forma muito
positiva, porque veem nele um jovem que queria fazer do seu mundo um lugar melhor, assim como
eles querem fazer. E eles estão impressionados com o que ele realizou em uma vida tão curta.

Realização de pedido de este
livro, disponível nos inglês,
en
University of Notre Dame Press :
http://undpress.
nd.edu/9780268101428/antoinefrederic-ozanam/
ou na Amazon
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8 de Fevereiro 2019
Lançamento do Ano Temático de Paul Lamache

31 de Janeiro
Lançamento da Carta Circular do Presidente
Geral Internacional, Renato Lima de Oliveira
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Chamado
para ser um
mártir

F

rederico Ozanam era muito
realista. Ele sabia que era improvável sofrer a morte violenta de um mártir, derramando
seu sangue por suas crenças. Mas
ele escreveu de forma eloquente sobre o chamado para ser um
mártir, encorajando seus amigos
e seguidores a oferecer suas vidas
como um holocausto para Cristo e
para os pobres. Em 23 de fevereiro
de 1835, ele escreveu para Léonce
Curnier: “A Terra ficou fria. Cabe
a nós Católicos reacender o fogo
que está se apagando. Cabe a nós
recomeçar a era dos mártires. Pois
ser um mártir é algo possível para
todos os Cristãos. Ser um mártir é
dar a vida por Deus e por nossos
irmãos e irmãs. É dar a vida em
sacrifício, não importa se o sacrifício for consumido de uma só vez
como um holocausto ou se acontecer lentamente... Ser um mártir
é dar ao céu tudo o que recebemos – nosso ouro, nosso sangue,
toda a nosso alma. Este chamado
está em nossas mãos. É um sacrifício que podemos fazer. Cabe a nós
escolher em qual altar queremos
fazer o nosso sacrifício, para qual
Deus queremos dedicar nossa juventude e vida futura, e em qual
templo nos encontraremos – aos
pés do ídolo do egoísmo ou no
santuário de Deus e da humanidade.”

Conselho Geral Internacional
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Dois séculos antes, em 19 de
agosto de 1646, Vicente de Paulo
expressou a mesma convicção às
Filhas da Caridade: “Uma jovem
virá de 300 ou 400 milhas de distância, de Flandres ou da Holanda,
para se dedicar a Deus servindo às
pessoas mais abandonadas na Terra. Isso não é ser um mártir? Sim,
sem dúvida. Um Santo Padre disse que qualquer um que se doa a
Deus para servir ao próximo e suportar de bom grado todas as dificuldades que encontrar é um mártir. Os mártires sofreram mais do
que essas Irmãs? Não, certamente
não... Essas mulheres que se entregam a Deus... às vezes estão
com pessoas doentes cheias de
infecções e feridas e muitas vezes
substâncias nocivas do corpo; às
vezes com crianças pobres para as
quais tudo deve ser feito; ou com
pobres condenados que carregam
correntes e aflições... Mantenha
grande estima por eles... e olhe
para eles como mártires de Jesus
Cristo, pois eles servem ao próximo por amor a Ele.” (CCD:IX:214)
Todos nós conhecemos mártires vivos, pessoas heroicas que
dedicam suas vidas dia após dia.
Nós os reconhecemos, talvez em
casa, em um pai ou uma mãe sem
egoísmo, ou na escola, em um
professor que ganha pouco, mas
que oferece muito. Eu sugiro as
seguintes características para descrever um mártir, que Frederico
usa como “algo possível para todos os Cristãos”. Um mártir:
1. ama a Deus do fundo do coração, do fundo da alma, usando toda sua mente e toda sua
força.

P. Robert Maloney C.M.
Asesor Espiritual CGI

2.

expressa esse amor ao servir
e se sacrificar pelo outro, dedicando seu tempo, sua energia
e compaixão.

3. abraça os membros mais necessitados da sociedade com
amor, assim como fez Jesus,
mesmo quando criticado por
isso.
4. continua fiel no amor nos bons
e maus momentos, ou, como
diz o ritual do matrimônio: “na
alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na
doença, até a morte”.
Em seu livro “Discipulado”, Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo
do século XX, escreveu: “Quando
Cristo chama uma pessoa, ele a
manda vir e morrer.” Ao escrever
essas palavras, Bonhoeffer não sabia que, oito anos depois, ele morreria de forma violenta nas mãos
dos nazistas; ao contrário disse,
assim como Vicente de Paulo e
Frederico Ozanam, ele afirmava
que o chamado de Cristo para ser
um mártir é dirigido a todos os discípulos.
Ao olhar para o futuro, como o
Senhor me chama, como membro
da Sociedade, para oferecer minha vida de forma mais plena com
amor e sacrifício?
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Uma iniciativa comum
da Família Vicentina
para promover
ações conjuntas
de voluntariado
entre os jovens:
O Voluntariado
Vicentino
O Voluntariado Vicentino foi instituído em 1992 na Escócia, graças
à iniciativa das Filhas da Caridade
e à participação da SSVP na Inglaterra e no País de Gales e à SSVP
da Escócia. Foi posta em funcionamento uma organização de caridade cristã com a missão de oferecer
cuidado e apoio àqueles que estejam em necessidade, sem nenhum
tipo de discriminação.
Desde 1992, mais de 200 jovens
(entre 18 e 35 anos de idade) se
tornaram Voluntários Vicentinos,
trabalhando com pessoas vulneráveis em Glasgow, Hull, Liverpool,
Londres, Manchester e Newcastle,
prestando uma grande variedade
de serviços e cumprindo o desafio de encontrar-se com os mais
necessitados, esforçando-se para
levar o sonho e a visão de São Vicente também nestes tempos.
Durante um ano, o Voluntário
Vicentino vive em uma comunidade cristã de três ou quatro pessoas. Participa do trabalho com
outras organizações beneméritas,
ajudando os refugiados e os pobres, os sem-lar, os deficientes
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

ou os dependentes químicos. Os
voluntários têm geralmente duas
tarefas, e pelo menos uma delas
implica o trabalho direto com os
necessitados.
A organização proporciona alojamento, cobre as necessidades
diárias e proporciona um pequeno
subsídio pessoal. Sua experiência
começa em setembro e termina
em julho com uma Missa comunitária. O ano inclui uma formação
espiritual, incluindo alguns dias
em “Holy Island” um lugar cristão
muito importante na história da
Inglaterra.
Os voluntários vivem em um
ambiente de oração, onde sua formação espiritual desenvolve uma
compreensão de Cristo e seus
valores, abrindo seus corações e
sendo transformados por aqueles
a quem servem. Aceitam o desafio
de viver no espírito de São Vicente, reconhecendo Cristo nas vidas

Durante um ano, o
Voluntário Vicentino
vive em uma
comunidade cristã de
três ou quatro pessoas.
Participa do trabalho
com outras organizações
beneméritas, ajudando
os refugiados e os
pobres, os sem-lar,
os deficientes ou os
dependentes químicos.

daqueles a quem servem, sendo
respeitosos no amor, sem julgar
aos demais.
Uma voluntária escreveu recentemente: “esta experiência mudou
minha vida. Foi um ano gratificante e intenso na minha vida. Trabalhar com os pobres e pôr minha fé
em ação mudou minha forma de
ver Deus, as pessoas, o mundo e
minha forma de entender minha
fé. Agora me dou conta do que
realmente importa. Recomendo a
todos os que estejam buscando e
queiram provar algo diferente. Foi
uma mudança de vida importante
e ainda que não tenha sido fácil,
valeu tanto a pena! Deu-me confiança sobre minha fé e minha vida
e muitos amigos. Minha comunidade sempre estará em minhas
orações e encontrei um amor verdadeiro de família que sempre estará presente. O carisma vicentino
permanecerá em meu coração”.
O Voluntariado Vicentino vem
de todo o mundo, contando com
um voluntariado fixo proveniente
dos Estados Unidos e da Indonésia.
Está aberto o prazo para inscrição de voluntários em 2019-20.
Contudo, os vistos são necessários
para a maioria dos residentes que
vêm de fora da União Europeia (e
inclusive no futuro também serão
necessários para estes). A obtenção dos vistos não está garantida e
pode prolongar-se no tempo.
Mais informações em:
www.vincentianvolunteers.org.uk
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Este projeto
nasce arraigado
na Encíclica
“Laudato Si” do
Papa Francisco,
como explicou de
forma emocionante
monsenhor Bruno

Conferência Internacional da
Famvin Homeless Aliance (FHA)
A Conferência internacional da Aliança FAMVIN
com os Sem-Teto foi celebrada em Roma de 26 a
28 de novembro de 2018 na casa Maria Imaculada
das Filhas da Caridade. Esta instituição foi criada
no ano passado para comemorar o 400º Aniversário de nosso carisma vicentino e foi apresentada
ao Papa Francisco na cidade do Vaticano.

María Duffe,
Secretário do
Dicastério para
a Promoção do
Desenvolvimento
Integral Humano.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Conferência Internacional da
Famvin Homeless Aliance

família vicentina

Esta conferência enfocou três
aspectos:
1.- Sobre os que não têm teto
sendo refugiados, pessoas desalojadas e os que não têm lar porque
tiveram que fugir da guerra ou de
um desastre natural.
2.- Habitantes de bairros marginais e os que vivem em lares
extremamente inadequados nas
cidades.
3.- Pessoas sem moradia em
situação de rua e também os que
por diversas circunstâncias dormem na rua ou em refúgios.

O projeto foi
denominado
“13 Casas”
porque está
inspirado nas
primeiras
treze casas
construídas
por São
Vicente de
Paulo.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Nesta conferência se reuniram
mais de 100 pessoas com a presença de especialistas que mostraram suas experiências explicando
como podemos melhorar nosso
serviço aos pobres.
Apresentou o ato o responsável
pela FHA, Mark McGreevy e entre
outros presentes pudemos ver o
Padre Robert Maloney CM assessor espiritual do CGI SSVP, Padre
Aáron Gutiérrez CM assistente geral do Superior Geral da CM, Irmã
Kathleen Appler HC, Superiora
Geral das H.C., P. Joseph. Agostino, coordenador internacional do
escritório de Famvin, membros de
diversos ramos da Famvin e entre
eles uma forte representação de
presidentes nacionais da SSVP:
Austrália, Brasil, Espanha, Estados
Unidos, Líbano, Malaui, Líbano,
Zâmbia, Zimbábue, Guatemala, Índia, etc.
O objetivo é que a partir deste
projeto também a Família Vicentina tivesse um denominador comum para unir-se em atividades
deste tipo.
Foram debatidos assuntos como
a escravidão e a falta de moradia,
como arrecadar fundos para a construção dos lares, como podemos
melhorar os serviços de saúde para
as pessoas sem lar, como está a falta
de moradia na agenda da ONU e na
da Igreja e também como podemos
escutar melhor a voz dos mais pobres e replicá-la nos diversos foros.
Adicionalmente, foram contados casos reais de cooperação da Família
Vicentina em alguns países, sobretudo na América Hispânica, onde a
SSVP está presente em quase todos

os projetos deste tipo.
Este projeto nasce arraigado
na Encíclica “Laudato Si” do Papa
Francisco, como explicou de forma
emocionante monsenhor Bruno
María Duffe, Secretário do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Integral Humano.
A ideia subjacente é que com
a cooperação de toda a Família
Vicentina se trabalhe para fazer
uma diferença real e sustentável
nas vidas de muitas das pessoas
em situação de rua, seja fomentado o crescimento de novos serviços, se construa uma rede entre
os grupos vicentinos, apoiando e
desenvolvendo líderes que levem
a cabo estas ações e sejam compartilhadas as melhores práticas
que tenhamos na Família Vicentina.
Tudo isso sob o ponto de vista
da espiritualidade vicentina e baseado na Encíclica “Laudato Si”.
O projeto foi denominado “13
Casas” porque está inspirado nas
primeiras treze casas construídas
por São Vicente de Paulo. A FHA
nos convida a fomentar esta inquietude em nossas coordenadoras nacionais ou locais da FAMVIN
como uma oportunidade para começar um primeiro projeto conjunto a favor dos sem-teto.
Coincidindo as datas com o aniversário da Virgem da Medalha
Milagrosa, foi celebrada uma solene Eucaristia no Colégio Apostólico Leoniano da CM, presidida por
S. Em. Cardeal Angelo de Donatis,
Vigário Geral de Sua Santidade.
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“A humanidade unida”,
Assembleia nacional da SSVP Itália
Ao final do mês de outubro, a população de Assis, famosa por ter visto nascer São Francisco e Santa Clara,
foi o local escolhido pelo Conselho Superior da Itália para realizar
seu encontro nacional, sob o lema “a humanidade unida”.

Cerca de 800 confrades de toda a
nação se reuniram neste místico
lugar da região de Úmbria para
compartilhar e formar-se no espírito vicentino, com a reflexão
constante da necessidade de ser
conscientes da importância de representar um carisma que tem por
senha de identidade o serviço e a
atenção às pessoas mais necessitadas.
Este serviço “não entende de
quantidade e sim de qualidade”, e
não fixa metas econômicas senão
humanas, declarava o Presidente
Nacional da SSVP Itália, Antonio
Gianfico.
No trabalho das Conferências
prima a proximidade e a empatia,
o amor e a capacidade de dar-se
pessoalmente ao próximo. Por
este motivo, nesta assembleia foi
confirmado este grande potencial
que a Sociedade de São Vicente de
Paulo tem em seus genes originais
e que hoje em dia segue dando
resposta às pobrezas “de sempre”
mas também “às novas pobrezas emergentes”, já que graças à
implicação pessoal no trato com
quem mais sofre, podemos nos
dar conta de seus problemas para,
Conselho Geral Internacional
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deste modo, adotar as medidas
necessárias para sua recuperação
integral, espiritual e material.
Dentro desta Assembleia Nacional, o confrade Alessandro Ginota leu um interessante comunicado de nosso querido Presidente
Geral, Renato Lima de Oliveira,
mensagem que anexamos na íntegra, mas da qual destacamos

uma preciosa frase inspirada pelo
lema do encontro: “O caminho
que o vicentino escolhe para a
unidade na humanidade é a caridade, e isso deve nos guiar no serviço que escolhemos para chegar
à seguinte fase: a caridade é proximidade e ajuda, mas também
justiça, e ali está inexoravelmente
o reconhecimento da DIGNIDADE
da pessoa”.
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Asamblea Nacional de la
SSVP Italia

Comunicado do Presidente
Geral Internacional
Prezado presidente,
Prezados membros das Conferências Vicentinas,
Irmãos e irmãs,
1.
Este humilde Presidente Geral lhes agradece a possibilidade de dirigir-lhes
uma mensagem a este encontro de reflexão na bela Cidade de Assis. Com vários de
vocês tive a oportunidade de dialogar durante o simpósio vicentino dos 400 anos
de nosso Carisma, em Roma no ano passado.
2.
Antes de tudo, quero me apresentar. Sou Renato Lima, brasileiro, 47 anos,
jornalista, casado e pai de dois filhos e meu período de mandato como 16º Presidente Geral da SSVP vai de 2016 a 2022 sob o lema “Quem quiser ser o primeiro
seja o último e o servidor de todos”.

O confrade
Alessandro Ginota
leu um comunicado
de nosso Presidente
Geral, Renato Lima
de Oliveira

3.
Meu querido amigo Antonio Gianfico me informou que os propósitos do
encontro de Assis são de refletir juntos sobre as mudanças sociais e nesse contexto
o cuidado com a dignidade da pessoa humana. É importante redescobrir o que significa “unidade na humanidade” em um período histórico em que a humanidade
está tão dividida por categorias, classe, censo, interesses e guerras. Parece estar
distante o caminho para a unidade.
4.
O mundo do voluntariado (e a Sociedade de São Vicente de Paulo em particular) sempre esteve na vanguarda ao abordar os delicados problemas vinculados
ao fenômeno das mudanças. Desde seu início recordemos que Federico Ozanam
foi um dos mais brilhantes precursores da Doutrina Social da Igreja.
5. O caminho que o vicentino
escolhe para a unidade na humanidade é a caridade, e isso deve
nos guiar no serviço que escolhemos para chegar à seguinte fase:
a caridade é proximidade e ajuda,
mas também justiça, e ali está inexoravelmente o reconhecimento
da DIGNIDADE da pessoa: de todos as 7 bilhões de pessoas que
habitam o planeta, unidos pela
mesma DIGNIDADE.

Conselho Geral Internacional
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6.
Convido à leitura da minha Carta-Circular de 2018 onde estabelecemos
nossa visão “Ser uma organização mundial que promove a DIGNIDADE INTEGRAL
DOS MAIS NECESSITADOS”.
7.
Através da visita a domicilio, os membros da SSVP são chamados a ter um
encontro com Cristo, presente e escondido no Pobre como diz Ozanam: “Deveríamos cair a seus pés e dizer como o apóstolo: Vós sois nossos amos e nós seremos
vossos servidores, vós sois para nós as imagens sagradas desse Deus que não vemos, e não sabendo amar-lhe de outra maneira, lhe amaremos através de vossa
pessoa’.”
8.
Como amostra disso, podemos aprender com a vida exemplar de pessoas
que integraram as conferências vicentinas (mais de 50) que hoje se encontram em
distintas etapas de processos de canonização (só para mencionar alguns de seus
compatriotas: Frassati, Geana Beretta Molla, Contardo Ferrini e Giorgio La Pira).
9.
Neste encontro seguramente chegarão a Assis, oriundos de todas as partes
da Itália, vicentinos missioneiros em sua própria terra e trarão em sua mochila a
experiência de ajuda ao próximo e intercambiarão experiências e saberes, porque
como dissemos também na Carta-Circular de 2018 “os vicentinos necessitam estar
permanentemente capacitados”.
10.
Mas todos vocês têm algo em comum: sua fé e seu compromisso de serviço
aos descartados da sociedade, que se resume em uma das frases de Federico Ozanam: “Que podemos fazer para sermos católicos de verdade, senão nos consagrar
àquilo que mais agrada a Deus? Socorramos pois ao pobre, como faria Jesus Cristo,
e ponhamos nossa fé sob as asas protetoras da caridade”. Essa é nossa vocação e
nossa forma de viver a fé e, como diz o lema da SSVP italiana (“Dar uma mão dá cor
à vida”), à dos necessitados e á sua mesma. Muito obrigado.
Sigais firmes em vossas orações e em vosso trabalho vicentino. Saudações vicentinas.
Saudações vicentinas.

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral

Conselho Geral Internacional
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A Vice-presidente Territorial do Oriente Médio, Ella Bittar, junto aos novos membros SSVP Chipre

A SSVP em expansão: o Chipre é o
154º país a integrar a grande rede de
caridade
O Conselho Geral Internacional da SSVP tem a imensa
alegria de informar à comunidade vicentina mundial
que acabam de ser fundadas duas Conferências no Chipre. A partir de agora, com o ingresso do Chipre, a Sociedade de São
Vicente de Paulo encontra-se em 154 territórios.

A Conferência “São José da Aparição” foi criada na cidade de
Larnaka, e a Conferência “Santa
Maria” foi fundada na localidade
de Nicosia. As duas Conferências
foram estabelecidas após o brilhante trabalho missionário e institucional realizado pela consócia
Ella Bittar (Vice-presidente Territorial Internacional para o Oriente
Médio) e equipe, que fez visitas ao
Conselho Geral Internacional
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Chipre nos dias 19, 20 e 21 de outubro deste ano.
Ella Bittar participou de várias
reuniões, distribuiu folhetos, visitou igrejas e fez palestras em
paróquias. A consócia falou sobre
as origens da SSVP, a história dos
fundadores, a missão e visão dos
vicentinos, a espiritualidade vicentina, o papel do Conselho Geral, o

trabalho das Conferências, o serviço amoroso aos pobres e os princípios da SSVP.
“Quero agradecer, primeiramente a Deus, por nos ter permitido alcançar esse objetivo, e especialmente à Igreja Católica do
Chipre, que vem dando o apoio
necessário para que conseguíssemos fundar as duas Conferên-
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cias”, externou Ella. A missão no Chipre só foi possível graças ao apoio,
ao encorajamento e à presença da
Igreja ao nosso lado. Novas Conferências deverão ser criadas no Chipre em breve, tendo em vista a excelente receptividade do clero e dos
católicos em geral. A motivação é
muito grande.

EUA

Um aplicativo
para os
vicentinos dos
Estados Unidos

Também o 16º Presidente Geral se
manifestou sobre essa excelente notícia para a SSVP e para a melhoria da
atenção aos mais excluídos. “O Projeto SSVP Plus vem caminhando a passos largos. Nesses dois anos de mandato, já conseguimos levar a semente
da SSVP para a Albânia, a Libéria e o
Chipre. Ainda temos outras nações
em vista. Agradecemos aos Conselhos Superiores que têm nos ajudado
nesta tarefa, com recursos econômicos e materiais de apoio”, afirmou o
confrade Renato Lima.

O Conselho Superior da SSVP
Estados Unidos desenvolveu
um aplicativo para manter todos os vicentinos conectados e informados.

Agradecemos, do fundo do coração, ao apoio incondicional do Monsenhor Youssef Soueif, bispo maronita de Nicosia, que durante as homilias
no dia da fundação das Conferências
motivou os paroquianos a ingressarem na SSVP. Monsenhor Youssef
designou o padre Akl Abi Nader para
acompanhar a Conferência de Nicosia, e a Irmã Teresa para acompanhar
o início do crescimento da Conferência de Larnaka.

Terceira Edição
de “Inovar para
a solidariedade!”

A República do Chipre pertence
ao continente europeu, mas devido
ao trabalho da Vice-presidência do
Oriente Médio, e por razões culturais
e históricas, o país ficará inicialmente
vinculado à supervisão da nossa consócia Ella Bittar, do Líbano. O Chipre é
um país com 1 milhão de habitante e
apenas 8% de católicos que seguem
o rito maronita. Oremos a Deus para
que surjam novas Conferências no
Chipre.
Conselho Geral Internacional
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Este é um exemplo de como as novas tecnologias podem nos ajudar em nosso serviço às pessoas que mais precisam. Além disso, graças a este aplicativo, também podemos receber avisos das
próximas reuniões vicentinas ou de assuntos relacionados com
a formação e a espiritualidade. Sem dúvida é um grande avanço
para manter cada vez mais viva e fecunda a rede de caridade que
postulava o Beato Federico Ozanam.

França

Um concurso promovido pela
SSVP França e dirigido aos estudantes de educação superior.

O objetivo deste concurso é incentivar
os aspirantes a empreendedores e apoiar
projetos inovadores que contribuam
para combater a pobreza em todas as
suas formas: relacionada com a solidão,
a moradia, o acesso à educação, os problemas de exclusão, emprego, desigualdade
de oportunidades, etc.
A página desta iniciativa é:
www.concoursinnovate.com
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noticias do mundo
Portugal

Parlamento português concede
“Prêmio de Direitos Humanos 2018”
a uma obra vicentina do Porto
A Assembleia da República de Portugal, por meio da
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, atribuiu à Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos
(OVAR), que é uma obra especial vinculada ao Conselho Central do
Porto, o Prêmio “Direitos Humanos 2018”.
A OVAR foi reconhecida pelo Parlamento português pela atuação
junto da população reclusa e no
apoio aos reclusos e suas famílias,
nos três estabelecimentos prisionais do norte de Portugal: Custóias, Santa Cruz do Bispo e Paços de
Ferreira.
Ao reconhecer publicamente
o trabalho da OVAR, o prêmio, na
verdade, constitui-se na valorização das ações de caridade desenvolvidas por toda a Sociedade de
São Vicente de Paulo em solo lu-

sitano, tendo em vista o belo trabalho de humanização dos mais
pobres e, particularmente, dos reclusos.
“O magnífico trabalho desenvolvido pela OVAR, na promoção
e dignificação dos reclusos e suas
famílias, ilustra bem a importância do espírito vicentino, do trabalho voluntário e da solidariedade cristão junto aos que sofrem”,
reforçou o 16º Presidente Geral
da SSVP, confrade Renato Lima.
“Em muitas partes do planeta, a

SSVP possui excelentes obras de
apoio aos detentos e ex-reclusos,
objetivando proporcionar-lhes
condições de uma vida decente
e produtiva”, completou o nosso
presidente Renato.
O prêmio será entregue no dia
10 de dezembro de 2018, em cerimônia presidida pelo presidente da Assembleia da República de
Portugal, no Palácio de São Bento,
em Lisboa. O Conselho Geral parabeniza os vicentinos de Portugal
por essa notícia alvissareira!

Visita do PGI ao projeto “OVAR”
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juventude ssvp

Jornada de Espiritualidade com os jovens libaneses

Viagem do Vice-presidente
Internacional para a Juventude,
crianças e adolescentes ao Líbano
O Vice-presidente
Internacional pôde conhecer
em primeira mão o grande
serviço que realizam os
jovens vicentinos libaneses
já que compartilhou com
eles seu trabalho cotidiano
dentro das Conferências.

Conselho Geral Internacional
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Em seu primeiro dia de visita ao
Líbano, conviveu com os jovens
da Conferência de Notre Dame,
na localidade de Jounieh, onde
40 membros desta conferência
ajudam mais de 100 famílias da cidade. O trabalho que realizam é,
por um lado, de distribuição de alimentos e vales para comida e, por
outro, de realização de oficinas
de informática, idiomas (inglês e
francês), artes plásticas e costura.
Todas estas atividades são feitas
graças a doações que eles conseguem organizando diferentes
eventos solidários e divulgando-se
através de folhetos informativos
que distribuem pela cidade. Os jo-

vens deste local servem junto aos
adultos, participando da mesma
conferência.
Esta conferência tem uma revista anual para fins de Memória
de Atividades na qual os trabalhos
realizados ao longo do ano são publicados e enviados aos benfeitores para informar sobre as atividades e projetos, uma forma prática
de fomentar a transparência na
gestão dos recursos que obtêm.
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Viagem do Vice-presidente
Internacional para a Juventude,
crianças e adolescentes ao Líbano

juventude ssvp

Grupo de vicentinos libaneses reunidos com o Vice-presidente Internacional Willian Alves

No segundo dia, Willian Alves
visitou a Conferência Saint Pierre
em Cornet Chahwan, que também é uma Conferência mista de
adultos e jovens. Na sede da Conferência há um espaço de corte e
confecção onde os membros de
famílias necessitadas trabalham.
Todo o que ali é feito é vendido e
parte do dinheiro chega às famílias
como salário, enquanto a outra
parte serve para manter a atividade. Também há um consultório de
medicina geral e outro de odontologia que as famílias assistidas utilizam gratuitamente.
Os jovens membros desta Conferência, que majoritariamente
estudam medicina e odontologia,
participam dessas atividades ajudando as famílias.
Ao lado da sede da Conferência
de Saint Pierre há uma empresa
dedicada ao catering profissional
que eles mesmos administram. Ali
comidas para escolas, eventos e
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

também para as famílias necessitadas são preparadas. Esta conferência ajuda em média a 110 famílias (a maioria delas refugiadas da
Síria e Iraque).
O Vice-presidente Internacional da Juventude, crianças e
adolescentes também visitou a
conferência localizada em Zouk.
O principal trabalho desta conferência está relacionado ao ensino,
já que dirige uma creche onde estudam umas 60 crianças. Também
há outro espaço para crianças e
adolescentes, que depois do colégio vão estudar idiomas e reforço
escolar. Desta forma estudam lá ao
redor de 70 a 80 adolescentes. Os
membros desta conferência realizam, uma vez por mês, um evento
de lazer e tempo livre para as famílias da comunidade e ajudam a
mais de 100 famílias de sua área.
As crianças vicentinas que por
sua tenra idade não visitam diretamente as famílias em suas casas,

se responsabilizam por realizar
eventos promocionais e de sensibilização para ajudar aos mais necessitados e divulgar a SSVP.
Um momento muito especial
da viagem foi a santa missa que
ocorreu na Paróquia de São Vicente de Paulo, que foi parcialmente
destruída nos tempos da guerra e
que os jovens prepararam e limparam para que pudesse prosseguir
o culto.
A viagem foi encerrada com
uma jornada de espiritualidade
com jovens vicentinos libaneses
que teve como formadores os
Sacerdotes da Congregação da
Missão. Nesta jornada falamos
de Jesus Cristo, “que está sempre
revestido de misericórdia e amor,
capaz de mudar as pessoas”. Os
jovens refletiram sobre a necessidade de estar “recobertos desse
amor e desse modo de agir de Jesus, especialmente quando se está
com os pobres”.
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22 a 27 de janeiro - Panamá 2019

Jornadas Mundiais da
Juventude
Facebook, @jornadamundialdelajuventud,
www.panama2019.pa.
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visitas do presidente geral internacional

Assembleia de sócios
do Conselho Central
de Oporto

Presidente Geral visita o Conselho
Central do Porto,
na companhia da presidente
nacional de Portugal
Nos dias 12 e 13 de outubro passado, o confrade Renato
Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral da Sociedade de
São Vicente de Paulo, fez a visita oficial ao Conselho
Central do Porto. Ele teve, durante todos os momentos, a presença da presidente nacional, consócia Alda
Couceiro. O anfitrião foi o confrade Manuel Carvas
Guedes, presidente do Conselho Central local.
O Conselho do Porto preparou uma agenda intensa para o Presidente Geral e a presidente nacional. No primeiro dia (12 de outubro), houve a visita à “Casa Ozanam”, onde o Presidente Geral ficou impressionado com a
quantidade e qualidade dos serviços prestados aos utentes. Logo depois,
foi feita a visita institucional a Dom Manuel Linda, bispo do Porto, que
conduziu uma conversa muito agradável e simpática, reafirmando o apoio
integral da diocese aos vicentinos.

Conselho Geral Internacional
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Presidente Geral visita o Conselho
Central do Porto

Na sequência, Renato e Alda seguiram para a sede do Conselho Central, na rua Santa Catarina, onde os presidentes das Obras especiais fizeram um breve relato das atividades em marcha. Seguiu-se a visita à “Loja
Social”, situada na própria sede, e à Obra “Farrapeiro de São Vicente de
Paulo”, localizada a poucos metros dali. Dirigindo-se de metrô para Vila
Nova Gaia, o Presidente Geral acompanhou a reunião da Conferência Santo Ovídio e participou de um jantar de confraternização oferecido pelo
Conselho de Zona.

O Conselho
Central do Porto
foi fundado
em 1893.
Atualmente,
possui
25
Conselhos
Particulares
304
Conferências
6
Obras vicentinas
3.500
Vicentinos
23.000
Pessoas assistidas
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

No dia seguinte (13 de outubro), ocorreu a visita aos dois Conselhos
Particulares da localidade da Maia, evento que contou com a presença de
lideranças políticas da região. Logo depois, houve a visita ao “Lar Santo
António”, onde também foi servido um delicioso almoço para a comitiva
que acompanhava o Presidente Geral. Mais tarde, na Casa Diocesana de
Vilar, foi realizada uma assembleia geral do Conselho Central, com a presença de 800 vicentinos. Na ocasião, o Presidente Geral proferiu a palestra “Visão de futuro do Conselho Geral”.
Na santa missa, celebrada por Dom Manuel Linda, bispo do Porto, o
Coral “Nossa Senhora da Maia” animou a celebração, e brindou a todos
com o hino internacional da SSVP, intitulado “A Luz”, cantada por toda
a assembleia. Também houve forte emoção durante a apresentação do
grupo teatral do “Centro Social da Touguinha”, de Vila do Conde. Durante
a assembleia, foi lançado o livro “Ozanam: um modelo, uma referência”,
de autoria do confrade José Garcia, uma obra de 45 páginas que reúne
as principais cartas escritas por Ozanam contendo recomendações aos
vicentinos.
À noite, em Valongo, foi servido um jantar de despedida. Neste evento,
estavam presentes as lideranças dos Conselhos Particulares e a diretoria
do Conselho Central.
Em todos os lugares visitados, o Presidente Geral descerrou placas festivas, recebeu souvenires, conversou com os vicentinos, proferiu breves
discursos e registrou as atividades por meio de dezenas de fotografias.
“Os vicentinos de Portugal são muito carinhosos e sabem acolher. Aqui no
Porto, estou em casa, como sempre estou quando venho a Portugal”, externou o Presidente Geral. “Quero agradecer ao presidente Carvas Guedes que não mediu esforços para organizar tão bem a nossa agenda de
trabalho. Apreciei todos os lugares visitados e levarei para sempre, no
meu coração, a lembrança de todos momentos emocionantes que vivemos juntos. Parabéns ao Porto!”, finalizou o confrade Renato.
O Conselho Central do Porto foi fundado em 1893. Atualmente, possui
25 Conselhos Particulares, 304 Conferências, seis obras vicentinas, 3.500
vicentinos e 23.000 pessoas assistidas. Em 2019, a cidade foi escolhida
pelo Conselho Geral para sediar as reuniões plenárias de junho, quando
serão comemorados os 180 anos de existência do Conselho General.
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metas estratégicas

2016-2022

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

VISÃO 2022
Ser reconhecida como
uma organização mundial que promove a dignidade integral dos mais
necessitados.

VALORES
•

Serviço

•

Espiritualidade

•

Humildade

•

Caridade

•

Empatia

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

1

Formação
Permanente e para todos os
membros

2

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

3

União Fraternal
Construir uma rede global de
apoio espiritual e material

4

Expansão
Presença em todos os países do
mundo

5

Família Vicentina
Colaboração permanente e
profunda

6

Solidariedade
Parcerias internacionais e
locais

7

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

8

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

9

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

10

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar sua
efetividade
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