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Editorial

Renato Lima

Queridos irmãos, todos nós sabemos que, para ser consi-
derado um “bom vicentino”, precisamos reunir algumas 
condições, como seguir a Regra, participar de uma Confe-
rência, comparecer aos eventos de espiritualidade e fazer 
caridade com os que sofrem. Contudo, há dois elementos 
que podem ser classificados como prioritários na cami-
nhada vicentina: o tempo e o amor.

Ter disponibilidade de tempo é, atualmente, o maior de-
safio da humanidade e, portanto, uma das coisas mais 
difíceis de se encontrar em qualquer segmento social ou 
profissional. O mundo moderno absorve todo o tempo 
que temos para os inúmeros afazeres que desempenha-
mos em nossa vida pessoal, familiar, estudantil e laboral. 
É comum escutarmos a frase “não tenho tempo”. Para 
fazer a caridade, precisamos reservar tempo nas nossas 
vidas pessoais para poder dedicá-lo aos que necessitam 
da nossa mão amiga e dos nossos aconselhamentos. Um 
vicentino sem tempo é um vicentino pela metade.

O segundo elemento fundamental para que a caridade 
seja fluída e eficaz é o amor. Sem amor, a caridade não 
é verdadeira (“Sem caridade, nada sou” – 1ª Coríntios 

13, 2) e nem produzirá resultados (como dizia Santo Tomás de Aquino). 
Esse tipo de ação artificial, sem amor, reduz-se à mera filantropia ou 
assistencialismo. Sem o amor de Jesus Cristo, pratica-se uma espécie de 
“caridade mecânica”, tradicionalista e apenas focada na entrega de bens 
materiais, sem o elemento da compaixão, do serviço e da solidariedade. 
Para se promover a caridade real, deve-se estar inundado de amor no 
coração e na alma. Um vicentino sem amor é um vicentino “fake” (falso).

Portanto, queridos irmãos, tempo e amor são as condições básicas para 
se tornar um “bom vicentino”. Essas qualidades devem ser as primeiras a 
serem requeridas aos aspirantes que estão conhecendo nossa entidade.

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente Geral

Duas condições fundamentais para 
se tornar um bom vicentino
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ano temático de paul lamache

Para comemorar de uma forma mais intensa o “Ano Te-
mático Internacional de Paul Lamache”, o Conselho Ge-
ral da SSVP, por meio desta carta, abriu no dia 8 de fe-

vereiro o Concurso Literário Internacional “A Primeira Conferência”.

O edital com as normas e anexo do concurso 
está disponível no site do CGI (www.ssvpglo-
bal.org). Os trabalhos inscritos não poderão 
ultrapassar 20 páginas. Serão concedidos 
prêmios em dinheiro para os três primei-
ros colocados (1.000, 750 e 500 euros, res-
pectivamente). As Conferências Vicentinas 
dos autores premiados também receberão 

a mesma quantia em dinheiro, as quais de-
vem ser utilizadas em benefício das famílias 

assistidas ou das obras vicentinas.

Podem ser apresentadas em cinco idiomas: 
português, espanhol, inglês, italiano e francês. 

O prazo final para o envio das dissertações/reda-
ções é o dia 8 de julho de 2019 (portanto, cinco 

meses). A Comissão Organizadora anunciará o re-
sultado final no dia 9 de setembro de 2019 e os prê-

mios serão entregues aos ganhadores imediatamente 
após este anúncio.

Este concurso está anunciado no programa do 16º Presidente Ge-
ral, que instituiu os chamados “anos temáticos”, com o intuito de di-

fundir a vida, a obra e o legado dos fundadores da primeira Conferência 
Vicentina, em 1833. O Conselho Geral espera que muitos vicentinos, es-
pecialmente os jovens, participem do concurso de Lamache. 

¡Participe! Pedimos aos Conselhos Superiores que ajudem ao CGI na di-
fusão deste concurso junto às Conferências e Conselhos em cada país, 
assim como nas escolas e colégios vicentinos, bem como nas Universi-
dades Católicas.

Mais informações: 
cgi.formation@ssvpglobal.org
www.ssvpglobal.org

O Conselho Geral lança o 
concurso internacional de 
redações sobre Paul Lamache
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atividades internacionais 

A cidade do Porto vai sediar as reuniões 
anuais do Conselho Geral Internacional 

em 2019
As reuniões acontecem entre 11 e 15 de junho,  

no Seminário do Vilar.

Entre os dias 11 e 15 de junho, na cidade do Porto, em Portugal, o Conselho Geral 
Internacional (CGI) da SSVP vai promover sua reunião plenária internacional, que acon-
tece uma vez por ano. A plenária celebrará o aniversário de 180 anos do Conselho Geral.

Tudo acontecerá na Casa Diocesana do Vilar, pertencente à Diocese do Porto, que 
possui toda a infraestrutura e logística para sediar um evento dessa magnitude.

A plenária é composta de várias reuniões dos segmentos que integram o Conselho 
Geral. Nos primeiros dois dias, haverá um workshop com os 12 Vice-presidentes 
Territoriais e os 23 Coordenadores de Zona, responsáveis pela administração da es-
trutura da SSVP pelo planeta.

Logo depois, haverá a reunião da diretoria do Conselho Geral. Também acontecerá 
um workshop sobre as lojas vicentinas (bazares) que vendem produtos de segunda 
mão, uma excelente iniciativa que ajuda a reforçar o caixa dos Conselhos ao reverter 
os recursos recebidos em mais benefícios para os pobres. Os países que possuem 
essas lojinhas vicentinas irão apresentar suas experiências bem-sucedidas.
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Oporto 2019:
Conselho Geral Internacional

Nos dois últimos dias da plenária, acontecerá a re-
união da Seção Permanente e do Comitê Executivo 
Internacional (CEI). A Seção Permanente é como se 
fosse um “conselho de administração” do Conselho 
Geral. A Seção aprova o orçamento do CGI, os projetos, 
as contas, as Cartas de Agregação (ou de Instituição) e 
outras resoluções. Como prevê o artigo 5.1.1 da Regra 
Internacional, a Seção Permanente “ajuda o Presidente 
Geral a prestar um melhor serviço internacional aos 
confrades, às consócias e aos pobres”.

Já o CEI é formado pelos países com mais de 1.000 de 
Conferências ativas e agregadas (atualmente, nove 
países), além de cinco nações da livre escolha do 
Presidente Geral. Esses países, juntos, representam 
85% de todos os vicentinos do mundo. As decisões to-
madas neste Comitê (por conta desse elevado percen-
tual) têm força, validade e representatividade plenas. 
De acordo com o artigo 3.16.1 da Regra, o CEI “é o ór-
gão vicentino mais próximo do Presidente Geral, que o 
aconselha em relação a todos os problemas” e define 
as estratégias.

Durante o evento, haverá duas palestras especiais: 
“História e Ação dos Religiosos de São Vicente de 
Paulo”, proferida pelo padre Bertin Sanon (superior-ge-
ral), e “O papel do leigo na Igreja de Francisco”, apre-
sentada por Guzmán Carriquiry (Comissão Pontifícia 
para a América latina, do Vaticano).

Além de todos esses eventos, a plenária anual do 
Conselho Geral também contará com o lançamen-
to da canção “Os Sete Fundadores”, a publicação do 
livro “Santidade Vicentina”, a entrega da Medalha 
“Caridade na Esperança” para os Escoteiros e a assina-
tura de um acordo de colaboração internacional com 
os Religiosos de São Vicente de Paulo (RSV), ramo da 
Família Vicentina que possui herança e raízes comuns 
com a nossa SSVP (tendo em vista a presença de Jean-
León Le Prevost, que integrou ambas as entidades). 

Todas essas atividades serão transmitidas ao vivo pela 
Ozanam TV, ampliando a transparência na gestão da 
SSVP internacional. Pedimos suas orações pelo êxito da 
plenária anual do Conselho Geral.
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Reunião Anual de Avaliação e Planejamento
Região América 3 

A Vice-Presidência Territorial Internacional para a Região América 3, juntamente com a equipe de 
coordenação para esta área, reuniu-se em São Paulo (Brasil) nos dias 15 e 16 de novembro de 2018. 

Essa reunião anual de avaliação e planejamento aconteceu no Centro de Formação Antônio Frederico 
Ozanam (uma obra do Conselho Metropolitano da SSVP) na cidade de Osasco.

Os seguintes membros estiveram presentes:
•	 Júlio César Marques de Lima (Vice-Presidente 

Regional – Brasil)
•	 Margarita Henao Mejía (Coordenadora da Zona 

1 – Colômbia)
•	 Sebastião Ribeiro de Silva (Coordenador da 

Zona 2 – Brasil)
•	 Francisco Velasco (Coordenador da Zona 3 

– Chile)
•	 Renata Mancini (Coordenadora da Formação 

– Brasil)
•	 María Rosa Corral (Coordenadora de Projetos 

Especiais – Equador)
•	 Josmary Palencia Centella (Coordenadora da 

Juventude – Venezuela)

A pauta incluiu os seguintes itens:
a. Avaliação das atividades do ano de 2018;
b. Plano de Trabalho para 2019;
c. Planejamento para as áreas de formação, juven-

tude e projetos especiais;
d. Ideias em relação ao III Encontro Regional da 

Juventude Vicentina na América do Sul, que 

acontecerá na cidade de Aparecida (Brasil) du-
rante o mês de abril de 2019.

e. Avaliação do trabalho realizado pelos Conselhos 
Nacionais vinculados à Região América 3.

O Vice-Presidente Territorial, Júlio César M. de Lima, 
considera essencial a reunião anual da equipe regio-
nal do CGI para planejar as atividades do Conselho 
Geral no continente e identificar as necessidades dos 
Conselhos Nacionais. Ele declarou: “Durante a reu-
nião anual, além de planejar várias visitas e projetos 
a serem desenvolvidos, identificamos os pontos for-
tes e fracos da SSVP, em cada país, para prestar apoio 
aos Conselhos Nacionais e ajudá-los a se desenvolver 
de uma maneira que permitir-lhes-á coordenar o seu 
trabalho a nível nacional.”

A próxima reunião da equipe da VPTI para a Região 
América 3 será realizada no final do ano de 2019 na 
cidade de Cuenca (Equador).The next meeting of the 
VPTI team for the American Region #3 will take pla-
ce at the end of 2019 and will be held in the city of 
Cuenca (Ecuador).
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Nossa Sociedade colabora 
com as Damas da Caridade, 
as Filhas da Caridade, a 
Congregação da Missão e 
a Federação das Irmãs da 
Caridade para formar a 
Família Vicentina na ONU. 
Esta coalizão nos ajudou a 
aumentar nossa visibilidade, 
a obter um status adicional 
e a pôr a nossa disposição 
os talentos e a experiência 
de outros ramos da Família 
Vicentina. Juntos estamos 
levando a cara da pobreza 
mundial aos Estados mem-
bros de uma maneira silen-
ciosa e vicentina.

Como vicentinos ouvimos o grito 
dos que vivem na pobreza diaria-
mente quando os visitamos em 
suas casas ou nos abrigos dos sem 
teto e inclusive quando conver-
samos com eles nas ruas de nos-
sas cidades de origem. 

A maioria dos vicentinos apren-
deu a sintonizar seus pensamen-
tos, sem julgar aqueles a quem 
servimos. Conhecemos seu sofri-
mento e o compreendemos com-
pletamente. Nos Estados Unidos 
os membros do Congresso e do 
Senado estão dispostos a nos es-
cutar quando falamos de pobreza 

A SSVP nas 
Nações Unidas

naquele país porque sabem que 
temos uma visão única sobre o as-
sunto. Somos “botas sobre o ter-
reno” como dizem.

Frequentemente enfrentamos 
conflitos. Sabemos que as pessoas 
que visitamos não têm culpa por 
sua pobreza, mas ela persiste in-
clusive com nossos programas e 
assistência bem intencionados.  
Como podem as pessoas de boa fé 
permitir que esta injustiça contin-
ue? Como podemos solucioná-la? 
Uma forma é lutar em nome de 
nossos irmãos e irmãs sem voz 
através dos meios políticos.  E 
isso é o que fazemos nas Nações 
Unidas. 

As últimas duas semanas na ONU 
foram extremamente trabalho-
sas, já que a Comissão sobre a 
Condição Jurídica e Social da 
Mulher (CSW63 na sigla em in-
glês) ocorreu nas Nações Unidas. 
A CSW é o segundo maior evento 
de cada ano na ONU, depois da 
Assembleia Geral. Havia mulheres 
e meninas de todos os cantos da 

Irmã Teresa Kotturan, representante das Filhas da Caridade e Pattie 
Hughes, representante da SSVP nas Nações Unidas.

Terra. Mais de 9.000 pessoas as-
sistiram a esta comissão de duas 
semanas. As discussões giravam 
em torno de todos os aspectos do 
ser mulher no mundo de hoje. 

O tema da CSW63 foi a proteção 
social, o acesso aos serviços públi-
cos e a infraestrutura sustentável. 
Os participantes também pediram 
aos Estados Membros que deba-
tessem questões relativas à igual-
dade de gênero, educação, saúde, 
imigração e paz, especialmente 
no que se refere às mulheres e às 
meninas. 

Este ano a CSW63 começou com 
tristeza, com o anúncio do trági-
co acidente aéreo na Etiópia. 
Nesse avião havia 21 membros 
da família das Nações Unidas. O 
Secretário Geral António Guterres 
abriu a primeira sessão com um 
respeitoso minuto de silêncio. 
Na segunda-feira de manhã não 
foram içadas as bandeiras dos 
Estados Membros, que normal-
mente tremulam com tanta beleza 
e orgulho na Primeira Avenida, e 
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a bandeira das Nações Unidas es-
tava a meio pau. Foi um começo 
solene de uma Sessão importante. 

Assistimos a muitas reuniões e 
eventos durante a CSW63, desta-
cando os seguintes:

Uma organização de base irland-
esa, GBV.ie apresentou um de-
bate sobre a violência baseada 
em gênero. Durante esta conver-
sa lembramos várias vezes que 
devemos estar seguros de que 
realmente estamos trabalhando 
a favor daqueles que necessitam 
perguntando do que precisam 
de nós. Como podemos ajudar? 
Escutei minhas irmãs e irmãos 
vicentinos nestes comentários. 
Como podemos ajudar se não 
perguntamos o que é importante 
para aqueles a quem estamos aju-
dando? A Embaixadora Geraldine 
Byrne Nason, Representante 
Permanente da Irlanda, nos re-
cordou que devemos exigir re-
sponsabilidades de nossos políti-
cos. Cada Estado membro sub-
scritor tem a responsabilidade de 
cumprir com sua parte do trato, 
nós que fazemos parte da “so-
ciedade civil” temos a responsa-
bilidade de manter-nos em nos-
sa posição. Além disso, afirmou 
que somos o elo perdido, como 
eleitores e pagadores de impos-
tos devemos nos assegurar de 
que o que foi decidido se trans-
forme em lei em nossos países. 
Desafiou-nos a “sacudir as jaulas” 
de nossos respectivos governos. 
Dominic McSorley também nos 
recordou que mudar a linguagem 
e a cultura é um longo processo. 
E isto está tão correto. 

Outro evento em paralelo de 
grande interesse, foi a projeção de 
vários documentários que desta-
cavam o poder das mulheres em 
tempos de guerra. Um destes film-
es é “Orar ao diabo de volta ao 
inferno”, no qual as mulheres da 
Libéria são heróicas. Usaram seu 
poder maternal para fazer mu-
danças e insistir que suas vozes 
sejam ouvidas pelos que estão no 
poder. Foi muito comovente. 

Como vicentinos, nos apresenta-
mos rapidamente como mem-
bros da Sociedade de São Vicente 
de Paulo e membros da Coalizão 
Vicentina na ONU. Sentimos que 
parte de nosso trabalho é intro-
duzir a SSVP nestes debates como 
um lembrete de quem somos e a 
quem representamos.

Ainda que a CSW63 tenha sido rica 
e emocionante, gostaria de men-
cionar a sessão ocorrida logo an-
tes, que foi a CSocD57 (Comissão 
para o Desenvolvimento Social – 
57 em sua sigla em inglês). 

Esta Comissão é celebrada anual-
mente na ONU. Este ano a CSocD57 
esteve em sessão de 11 a 21 de 
fevereiro. O tema foi: “Abordar 
as desigualdades e os desafios à 
inclusão social através de políti-
cas fiscais, salariais e de proteção 
social”.  Assim como a Comissão 
sobre a Condição Jurídica e Social 
da Mulher, é um momento emo-
cionante nas Nações Unidas, com 
a presença de representantes de 
muitas partes do mundo.

Este ano teve especial importân-
cia para os membros da Família 

Vicentina. Como todos sabemos, 
a falta de habitação foi o tema 
escolhido pela Família Vicentina 
para o período 2018-2019. A 
Família Vicentina decidiu levar sua 
voz de forma coletiva à ONU, ao 
iniciar um grupo de trabalho sobre 
o problema das pessoas sem lar 
nas ruas do mundo. Em outubro 
de 2018 convidamos outras ONGs 
a juntar-se a nós e rapidamente 
nos tornamos um grupo de tra-
balho viável. No prazo de um ano 
fomos um grupo suficientemente 
forte para apresentar um evento 
paralelo e preparar um documen-
to às Nações Unidas durante a 
CSocD57.

Decidimos dar um salto de fé 
e, como Família Vicentina na 
ONU, pressionamos os Estados 
Membros para que considerem as 
pessoas sem teto como tema para 
a CSocD58, que será celebrada em 
2020. E tivemos êxito! No ano que 
vem, a CSocD58 tratará o assunto 
das pessoas sem lar como tema 
da sessão. Graças aos esforços de 
TODA a Família Vicentina na ONU, 
pudemos enfocar a população de-
satendida de irmãs e irmãos sem 
casa, que vivem na rua à sombra 
do cenário mundial.  

Realmente isso não só se real-
iza graças aos Beatos Federico 
e Rosalía, mas também a São 
Vicente, Santa Luísa e a Deus, nos-
so Pai, que age através de nós. 
Deus abençoe nossos esforços un-
idos por aqueles a quem servimos.

Ed Keane e Pattie Hughes

Representantes da SSVP na ONU
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Relatório Anual - Ciad 2018

A CIAD (Comissão Inter-
nacional de Ajuda e De-
senvolvimento) é uma 
comissão do Conselho 
Geral Internacional da 
Sociedade de São Vicen-
te de Paulo que examina 
pedidos de financiamen-
to para os projetos da 
Sociedade ao longo do 
mundo. Sua ação está 
focada em ajuda emer-
gencial, reabilitação 
após desastres, projetos 
de desenvolvimento, e a 
expansão e o fortaleci-
mento da Sociedade.

Balanço de 2018 Balanço de 2018
€ 940.401 (Euros)
52 intervenções
31 países

A CIAD consiste de 8 voluntários da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
de todos os continentes, apoiados por um membro da equipe.

Sua ação é financiada por doações dos Conselhos Nacionais/Superiores, 
principalmente em resposta aos apelos após grandes catástrofes e, mais 
raramente, por doadores externos. A CIAD não arrecada fundos dire-
tamente do público geral, uma vez que está fonte de financiamento é 
reservada aos Conselhos Nacionais/Superiores.

Ela fornece ajuda emergencial em situações de crises humanitárias e 
programas de recuperação de fundos (depois de desastres naturais, por 
exemplo), assim como trabalhos de desenvolvimento. A CIAD é também 
responsável por monitorar o uso dos fundos alocados para estes proje-
tos ao redor do mundo.



11
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

atividades internacionais Comissão Internacional de Ajuda 
e Desenvolvimento (CIAD)

a) Emergência (€ 44.862 – 5 %)

As ações de emergência da CIAD são pequenas inter-
venções destinadas a trazer suporte para as vítimas 
da consequência imediata do desastre, tirando van-
tagem da presença de Vicentinos locais, que geral-
mente fornecem assistência emergencial como comi-
da, medicamentos, água ou vestimentas, cobertores 
ou tendas. Elas estão limitadas a € 3-5,000, pois a 
emergência não é especialidade da Conferência. 

Em 2018, isso foi feito 14 vezes:  
- Inundações na Bolívia, Costa do Marfim, Índia, Laos 
e França; 
- Terremoto na Indonésia;
- Erupção vulcânica na Guatemala;
- Ciclones no Madagascar, Filipinas e EUA;
- Vítimas de terrorismo em Burkina Faso, República 
Centro Africana e Burundi. 

b) Reabilitação (€ 781.081 – 83%)

Projetos de reabilitação de longo prazo são a manei-
ra da SSVP ‘trazer as pessoas de volta para uma vida 
normal’ através da educação, capacitação profissio-
nal, renovação, etc.

FILIPINAS 
Programa – ‘Reconstruindo Vidas’ (5 anos) - € 131.800 
em 2018.
Esse programa de 5-8 anos começou em 2014 para 
aliviar o sofrimento das vítimas do super tufão ‘Hai-
yan’, cobrindo vários campos, como: 
         Educação (taxas acadêmicas, materiais, alimen-
tação e    acomodação para 800 alunos do Ensino 
Médio, Faculdades e Ensino Profissional)
Reconstrução de 200 casas
Saúde (2 missões médicas e campanhas em 2018)
Sustento (lançamento de uma Cooperativa para cria-
ção de pequenas empresas e microcréditos para 500 
pessoas)

1.- DESASTRES (NATURAIS OU PROVOCADOS PELO HOMEM)
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atividades internacionais 
NEPAL
Reconstrução após terremoto (€ 391.304 em 2018).

Depois do terrível terremoto que aconteceu em 
2015, a SSVP começou um  ambicioso programa de 
reconstrução em 2016 junto com a Cáritas. As 300 
casas planejadas foram finalizadas em 2018. 

LÍBANO
Assistência aos Refugiados – (€ 98.768).

Líbano, um país com 4 milhões de habitantes, está 
acolhendo 1,5 milhão de refugiados da Síria e Iraque, 
que estão vivendo em grande pobreza. 
A SSVP do Líbano, com o suporte da CIAD, está ofe-
recendo refeições quinzenais para os refugiados ido-
sos, e oferecendo kits completos de materiais escola-
res para as crianças refugiadas. 

MADAGASCAR 
Assistência para as Vítimas do Ciclone – (€ 51.000).

Madagascar é um dos países mais pobres do mundo 
e é impactado anualmente por ciclones. 
Com o suporte da CIAD, os Vicentinos foram capa-
zes de oferecer assistência material para milhares de 
pessoas e reconstruir 25 casas. 

REPÚBLICA CENTRO AFRICANA  
Assistência às vítimas de guerra/terrorismo - € 38.950.

O país mais pobre do mundo está sofrendo uma de-
sordem extremamente violenta. A SSVP traz assistên-
cia para milhares de pessoas desabrigadas, fugindo 
da violência ou tentando voltar para casa. 

Com a CIAD, 4 missões foram organizadas para distri-
buir comida, produtos de higiene, itens domésticos e 
vestimentas.

Comissão Internacional de Ajuda 
e Desenvolvimento (CIAD)
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atividades internacionais 

Outros projetos…

Missões Médicas em campos de Refugiados Internos 
no Sudão do Sul - € 8.500

Reparos de residências em Ruanda depois de chuvas 
torrenciais - € 19.033

Assistência alimentar básica à crise econômica Ven-
ezuelana tanto na Venezuela quanto no Brasil - € 
26.795

Alimentos e colheita para as inundações/vítimas de 
seca no Malaui - € 11.976

Sapatos e livros para as crianças afetadas pelo furacão 
em Dominica - € 5.888

2- DESENVOLVIMENTO

Etiópia 
Capacitação profissional nas prisões -€ 4.300.
Com o benefício extra do reestabelecimento da SSVP na Etiópia, a Conferência que trabalha em uma Prisão 
em Ambo, comprou uma máquina de solda e uma máquina de carpintaria para permitir que os prisioneiros 
recebam treinamento, trabalhem e façam alguns benefícios para ganhar a vida.

Moçambique
Fazenda avícola / treinamento profissional- € 10.000. 
Essa fazenda permitirá aos pobres receber treinamento profissional e começar a trabalhar para o seu próprio 
benefício.

Relatório Anual - CIAD
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atividades internacionais 

BENIN 
Equipamentos para o Centro Médico da SSVP - € 
14.265.
Com a ajuda da SSVP da França e o suporte da Igreja 
Local, a SSVP do Benin criou um Centro Médico na 
área da beira de um lago sem instalação médica. A 
CIAD financiou a compra de materiais médicos. Isso 
dará a 200.000 pessoas da área um acesso aos servi-
ços de saúde, que é um sucesso excepcional.

SUDÃO DO SUL
Orfanato ‘Seja a Esperança’ - € 15.000.
Enquanto que não é a sua vocação, a CIAD está aju-
dando a cobrir os custos de financiamento de um 
orfanato que oferece todas as necessidades básicas 
(acomodação, refeições, acesso à educação) para 20 
garotos de rua. 

LIBANO
Projeto de Restauração - € 17.377.
A CIAD apoiou a criação, pela Conferência, de um 
workshop sobre cozinha/refeições que contribui no 
desenvolvimento local através da compra de pro-
duções agrícolas, criação de empregos e atividades 
geradoras de renda para os trabalhadores e a Con-
ferência.

Suporte para atividades básicas de Conferências na 
Rússia - € 7.850

Presentes de Natal para Refugiados no Líbano -  
€ 4.235

Construção de uma fazenda no Sudão do Sul -  
€ 15.000

Relatório Anual - CIAD
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atividades internacionais 
3- SSVP

a) SSVP Plus

‘SSVP Plus’ é um programa do CGI para estabelecer ou reestabelecer a 
SSVP em países em que ela não se encontra.  Depois da Libéria e Albâ-
nia em 2017, nós temos alcançado resultados nas Ilhas Cayman e Cabo 
Verde em 2018. 

b) FORTALECIMENTO DA SSVP

Para ajudar a desenvolver ou fortalecer a SSVP em países onde ela se 
encontra fraca, a CIAD tem apoiado o financiamento de eleições na Re-
pública Democrática do Congo,  as visitas de Conferências no Uruguai, e 
treinamento para membros no Nepal. 

Se você deseja apoiar a CIAD através do Fundo Internacional da Solida-
riedade (FIS)... entre em contato com o seu Conselho Nacional ou com 
o CGI !

FIS: Fundo Internacional da Solidariedade para Emergência, 
Desenvolvimento, SSVP Plus y Fortalecimiento da SSVP

Proprietário da conta:
CONFEDERATION INTERNLE STE ST VINCENT DE PAUL CONSEIL 
GENERAL.
Nome do banco:
CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC PARIS BAC
Ramo: CIC PARIS BAC
Endereço: CIC PARIS BAC - 2 boulevard Raspail - 75007 Paris - França
BIC: CMCIFRPP
Código do banco: 30066
Código do ramo: 10041
Número da conta: 0001058181206
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 8120 614

Relatório Anual - CIAD
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atividades internacionais 

Reunião da 
Comissão de 
Hermanamento 
Internacional
Durante o mês de março, em Kua-
la Lumpur, teve lugar a reunião 
da Comissão Internacional de 
Hermanamentos. Sobre a mesa, a 
necessidade de melhorar os pro-
cessos e gerar medidas que facili-
tem o funcionamento dos herma-
namentos, ampliando, se possível, 
a rede de coordenadores.  

A reunião começou com a partici-
pação de Joseph Pandian, Vice-pre-
sidente geral, que assistiu à reunião 
na qualidade de representante do 
CGI. Nosso querido confrade falou 
à Comissão sobre a importância do 
hermanamento no mundo e o pa-
pel que desempenha para a SSVP 
na ajuda aos países mais desfavo-

Da esquerda para a direita: Terry Brow (Europa), Dunstan Dominic (Ásia), Josephine Obomighie (África), Arthur 
Schultze (Oceania), Tony Muir (Coordenador da Jumelage), Kathryn Weswick (América), Joseph Pandian (CGI)

recidos, lendo um comunicado do 
PGI Renato Lima de Oliveira no qual 
este expressava seu apreço pelo 
trabalho desta Comissão.

O primeiro dia de trabalho foi de-
dicado principalmente às emen-
das do Manual de Políticas y Pro-
cedimentos de atuação, que será 
traduzido em quatro idiomas e 
distribuído a todos os países o 
quanto antes.
Em seguida, a Comissão se ocupou 
da importância da comunicação e 
a formação dos coordenadores na-
cionais de hermanamentos, assina-
lando a necessidade de formação 
também para os Coordenadores 
Internacionais, com a ideia de que 
seria conveniente a presença de 
Coordenadores de Hermanamen-
tos em cada Conselho Nacional.
Sobre a gestão econômica dos 
hermanamentos, foi comentada 
a necessidade de que se proceda 
com agilidade, já que a filosofia da 
SSVP é a de não acumular fundos 
e utilizá-los o quanto antes para o 

fim concreto do hermanamento.

Por outro lado, a fim de melhorar 
os hermanamentos, foram consi-
derados os seguintes pontos: 
- Fomentar maior participação dos 
países doadores e dos receptores 
das ajudas
- Recomendar aos Conselhos Nacio-
nais que mantenham uma base de 
dados atualizada dos hermanamen-
tos que realizam e assim configurar 
uma informação confiável das atua-
ções a nível mundial.
- Considerar hermanamento se am-
bas as partes pertencem, e estão 
agregadas, à SSVP.
- Potencializar as visitas entre as par-
tes que formam o hermanamento.
- É vital que os Vice-presidentes In-
ternacionais Territoriais (VPTI) se 
envolvam com os Coordenadores 
de Hermanamentos dos distintos 
Países e com os Coordenadores de 
Hermanamentos a nível Interna-
cional, de maneira que trabalhan-
do juntos se consiga uma informa-
ção mais clara. 
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história vicentina

Festival de Cinema “Os Sete Fundadores”  
festeja os 180 anos de existência do Conselho  

Geral Internacional
Estamos nos aproximando da data final (30 de abril 
de 2019) para as inscrições do Festival “Os Sete 
Fundadores”, que tem por objetivo retratar o momen-
to de fundação da primeira Conferência Vicentina. 

O festival, lançado pelo Conselho Geral Internacional 
(CGI) da SSVP, pretende estimular o conhecimen-
to e a pesquisa, de forma lúdica e talentosa, sobre 
a origem da SSVP e o papel preponderante dos sete 
fundadores: Antonio Frederico Ozanam, Auguste 
Le Taillandier, Jules Devaux, Paul Lamache, François 
Lallier, Félix Clavé e Emmanuel José Bailly de Surcy.

O festival se insere nas comemorações pelos 180 
anos de existência do Conselho Geral Internacional, 
fundado em 21 de julho de 1839.

Podem participar do festival apenas vicentinos ativos 
em Conferências. Os vídeos ou filmes inscritos podem 
ser produzidos em três formatos: curta-metragem (pro-
duções 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 julho de 2019. Os trabalhos 
audiovisuais serão avaliados por uma comissão jul-
gadora e o anúncio dos vencedores ocorrerá em 9 de 
setembro de 2019, data da festa litúrgica de Ozanam. 
Os prêmios variam de 1 mil a 2 mil euros.

“Esperamos que apareçam produções bem inter-
essantes, ambientadas na Paris de 1833, quando 
aqueles sete visionários tiverem, sob a inspiração 
da Providência Divina, a genial ideia de fundar a 
Sociedade de São Vicente de Paulo. Os sete, sem ex-
ceção, foram fundamentais para o estabelecimento 
dessa importante obra, que hoje presta relevantes 
serviços à humanidade”, assegurou o confrade Renato 
Lima, 16º Presidente Geral.

Visite o website www.ssvpglobal para ler o edital com 
as regras do festival. Participe! Não perca esta opor-
tunidade histórica!
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a igreja e a ssvp

A situação dos cristãos na 
Síria: Uma longa espera... 

1.- Nem PAZ... nem GUERRA:
Essa situação em que não há paz nem guerra na Sí-
ria tornou-se intolerável. Qualquer reconstrução foi 
paralisada até novas ordens. A escassez de fontes 
básicas de energia tornaram intoleráveis os meses 
de inverno, até mesmo com risco de vida para as 

crianças, os idoso e os muitos desabrigados. 
A ascensão do dolar contra a moeda local não 
contribuiu para a melhoria da vida das pes-
soas, que estão impedidas pelo bloqueio de 
necessidades simples.

2.- O EXODO DE ALARME: 
Na última reunião geral de famílias, apenas 
4 casais tinham menos de 50 anos de ida-
de. O envelhecimento das famílias cristãs 
aumentou a um ritmo alarmante. De acordo 
com recentes contagens, os cristãos na Síria 
perderam entre 50 e 77% do seu povo… em 
2009 eles eram 4,7% da população, quantos 
são hoje? Que futuro há para este pequeno 
rebanho? Eles enfrentam um grande desa-
fio, social e pastoralmente; uma minoria 
idosa enfrenta agora a incerteza.   

3.- Um COMBATE que não está perdido: 
Um COMBATE que não está perdido: Desde 
2010 Papa Bento XVI nos encoraja a mergu-
lhar no ensino social da Igreja, em todos os 
sentidos possíveis, enquanto pressionamos 
pela renovação. Ao assinar um documen-
to histórico «Fraternidade Humana» com o 
Grande Imã de Al-Azhar no dia 4 de feverei-
ro de 2019, Papa Francisco abriu novas pers-
pectivas de Convivência e Esperança.

Embora seja agora uma minoria e muito 
enfraquecida, a Igreja na Síria baseia-se nos 
sacrifícios dos seus mártires, fortalecidos e 
encorajados pelo fogo do Espírito e pela 
Luz do Evangelho e continuará a guardar a 
fé de Pedro e a manter o trajeto que lhes 
permite progredir ao longo do caminho 
para a salvação.

Samir NASSAR
Arcebispo Maronita de Damasco
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comunicación / divulgacióncarta circular

Em nova Carta-Circular, o Presidente 
Geral convida os vicentinos do mundo 

inteiro a buscarem a santidade
El 31 de janeiro de 2019, o confrade Renato Lima de 
Oliveira, 16º Presidente Geral da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, divulga sua terceira Carta-Circu-
lar, documento no qual o Presidente se comunica 
diretamente com todos os vicentinos do mundo, 
membros das Conferências Vicentinas. 

A Carta está estruturada em cinco partes: “Introdu-
ção”, “Expediente do Conselho Geral”, “Recomenda-
ções aos Vicentinos”, “Ano Temático de 2019 (Ano de 
Lamache)” e “Conclusão”. Além da Carta propriamen-
te dita, o texto contêm 25 notas de rodapé, com infor-
mações adicionais que enriquecem a compreensão 
global dos capítulos. 

“A Carta-Circular é uma oportunidade ímpar na qual o 
Conselho Geral dirige-se aos vicentinos do mundo in-
teiro, convidando-os a refletir sobre vários temas”, des-
tacou o confrade Renato Lima. A Carta deste ano está 
centrada nos 180 anos do Conselho Geral e em quatro 
aspectos estratégicos para a SSVP: comunicação, for-
mação, juventude e expansão para novos países.

Numa das partes da Carta, o confrade Renato exorta: 
“O vicentino deve ser luz para os demais. O vicenti-
no deve ser exemplo de tolerância entre os próprios 

membros e os assistidos. O vicentino deve buscar a 
santidade e promover a cultura de paz”. Ao final, nos-
so Presidente deixa algumas perguntas para reflexão, 
entre elas: “O que precisamos começar a fazer para 
melhorar a eficiência do trabalho das Conferências? E 
o que precisamos parar de fazer?”.

A Carta-Circular é uma tradição entre os Presidentes 
Gerais. A primeira delas foi escrita pelo cofundador 
Emmanuel Joseph Bailly de Surcy, 1º Presidente Ge-
ral, em 14 de julho de 1841. Desde o início do atual 
mandato, em 2016, a Carta vem sendo escrita em ára-
be, italiano e chinês, além dos outros quatro idiomas 
oficiais (inglês, francês, espanhol e português). 

Por ser um documento relativamente longo, sugere-
-se que a Carta-Circular seja meditada como leitura 
espiritual nas Conferências e nos Conselhos em duas 
ou três partes. Comentários sobre a Carta-Circular de 
2019, além das sugestões de temas para a edição de 
2020, podem ser enviados pelo e-mail: 
cgi.circularletter@gmail.com. 

Comente, repercuta, opine e reflita sobre o conteúdo 
da Carta-Circular. Para ler a Carta Circular visite:
www.ssvpglobal.org
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Conhecendo Bertrand Ousset, o novo 
Secretário Geral Internacional

comunicación / divulgación

No início de seu mandato e por recomendação de Amin de Tarrazi, o Presidente Geral solici-
tou que eu assumisse o cargo de Secretário Geral do CGI. À época, eu não estava familiarizado 
com o funcionamento da SSVP a nível internacional e recusei a oferta, propondo tornar-me 
útil em outras missões para o CGI. Então, concordei em juntar-me à Comissão Internacional 
de Ajuda e de Desenvolvimento (CIAD) e depois à comissão sobre a situação canônica da SSVP 
vis-à-vis¹ com as autoridades eclesiásticas.

Quando os mandatos dos membros do Escri-
tório Internacional do CGI foram renovados, e 
como Julien Spiewak desejou entregar o car-
go de Secretário Geral depois de 6 anos, com 
o incentivo de vários membros da Diretoria 
aceitei a proposta do Renato. Eu esperava 
que o CGI se beneficiasse da minha experiên-
cia profissional e do meu compromisso en-
quanto vicentino de origem francesa.

Tenho 73 anos, e durante toda a minha vida 
a Divina Providência tem me sido muito ge-
nerosa, dando-me oportunidades profissio-
nais muito ricas e compromisso voluntário 
que quero colocar à serviço do CGI para for-
talecer o ímpeto que o Presidente Geral vem 
construindo há por dois anos.

Em primeiro lugar, minha experiência profis-
sional em muito me ajudará no cargo de Se-
cretário Geral em três áreas: gerenciamento 
de projetos, gerenciamento da equipe de 
funcionários e, experiência em negociações 
internacionais.

De fato, aprendi muito em 40 anos cons-
truindo uma grande nova cidade: Marne La 
Vallée (350.000 habitantes, 15 quilômetros 
de Paris, com 27 comunas²) baseada em 
três grandes objetivos (miscigenação social, 
equilíbrio entre moradia e emprego, e de-
senvolvimento sustentável) em uma equipe 
multidisciplinar de 150 funcionários que ad-
ministrei por 10 anos.

nomeações
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Meu compromisso vicentino de 20 anos me 
marcou profundamente: dez anos de expe-
riência de trabalho com a “Juventude de São 
Vicente de Paulo”, uma associação de bairro 
destinada a promover a integração de jovens 
de meios desfavorecidos em um bairro pari-
siense. Dez anos com a equipe de liderança 
nacional da SSVP na França, incluindo qua-
tro anos como Presidente do Conselho Na-
cional. Durante o mandato, conduzi a fusão 
de dois Conselhos Nacionais concorrentes, 
introduzindo novos estatutos, o bicentená-
rio de Frederico Ozanam, a adoção e imple-
mentação de um projeto de caridade para 
trazer o compromisso Vicentino para o sécu-
lo 21, a criação de uma fundação para finan-
ciar projetos para pessoas de rua e promo-
ver o pensamento de Frederioc Ozanam e, 
finalmente, a implementação da abordagem 
fraterna que visa incluir os mais vulneráveis 
na sociedade e “nos deixar ser evangeliza-
dos pelos pobres”, como recomendado pelo 
Papa Francisco.

Por fim, nos últimos 2 anos fiz meu estágio-
-aprendizado com o CGI presidindo a CIAD, 
o que me permitiu explorar a dimensão in-
ternacional da solidariedade vicentina, além 
de presidir a comissão canônica, o que me 
ajudou a compreender melhor do próprio 
carisma vicentino.

Nos dois meses desde que assumi essas no-
vas funções como Secretário Geral, quais 
têm sido minhas missões e quais são meus 
objetivos ao assumir essas novas responsa-
bilidades?

A missão do Secretário Geral é a de dirigir o 
secretariado internacional, que consiste em:
- Gerenciar os recursos humanos, financei-
ros, materiais e logísticos;
- Organizar reuniões institucionais, definir as 
agendas e preparar/redigir atas;

- Garantir o cumprimento das ações de acor-
do com a Regra e com as leis em vigor.

O Secretário Geral assiste o Secretariado In-
ternacional na realização das 6 missões da 
Confederação Internacional da SSVP:
- É o guardião da Regra Internacional e sua 
aplicação
- É a ponte de intercâmbio entre os países 
membros e entre os voluntários associados
- Apoia a solidariedade internacional Vicen-
tina
- Promove o desenvolvimento da SSVP ao re-
dor do mundo
- Forma o banco de dados interno da SSVP 
para o mundo

Propus três objetivos ao Presidente Geral 
para que essas novas funções contribuíssem 
para a influência do CGI junto à SSVP, na 
Igreja e no mundo do século XXI:
-Em termos de governança: introdução de 
mais democracia interna, mais rigor institu-
cional, e uma estrutura internacional mais 
eficaz. Conto com a Comissão para a revisão 
dos Estatutos e da Regra, que foi criada para 
enriquecer e contribuir para a realização 
este objetivo;
-Quanto às finanças: a venda de nossa sede 
atual deve permitir liberar receitas financei-
ras regulares adicionais para apoiar projetos 
vicentinos.
-No que se refere ao lugar da SSVP na Igreja 
e no mundo, parece-me muito importante 
aprofundar a nossa mensagem e a nossa 
ação para dar um amplo alcance à visão 
profética de Frederico Ozanam, que ecoa 
as recomendações do Papa Francisco:

— “Ir às margens”;
—Nos deixar evangelizar pelos pobres;
—O sacerdócio dos leigos em uma Igreja re-
novada.

Conhecendo Bertrand Ousset, o 
novo Secretário Geral Internacional

NB³: O Presidente Geral Internacional (PGI), Renato Lima de Oliveira, em nome do CGI, gostaria 
de expressar sua gratidão a Julien Spiewak por seu trabalho como Secretário Geral, bem como 
por sua devoção e compromisso com a nossa amada Sociedade de São Vicente de Paulo.

nomeações
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Desde o dia 29 de março de 2019, o Conselho Geral 
Internacional da SSVP tem um novo Assessor 
Espiritual, o Pe. Andrés Román María Motto C.M., 
que toma posse deste cargo de serviço sucedendo 
ao Pe. Robert Maloney, ao qual todos os membros 
do CGI agradecem por seu trabalho e entrega.

A fim de que conheçam um pouco melhor não só o 
sacerdote, mas também a pessoa que já está levan-
do a cabo o assessoramento espiritual do Conselho 
Geral Internacional, realizamos uma breve entrevista 
que revela alguns detalhes do pensamento e da for-
ma de vida do Pe. Motto, um consagrado que tem 
uma longa trajetória no serviço com laicos de profun-
do amor e dedicação à formação e à educação e que 
sempre tem presente aos mais vulneráveis.

Pe. Motto, de onde o senhor vem?
Nasci em Luján, uma cidade muito mariana. Por tan-
to, meu país é a Argentina, minha querida pátria. 

Além de ser o atual Assessor Espiritual SSVP, quais 
outros projetos ou responsabilidades o senhor leva 
a cabo? 
Boa parte de minha vida vicentina foi dedicada à 
docência. Fiz um doutorado em Teologia Moral pela 
Pontifícia Universidade Católica Argentina e me li-
cenciei em Filosofia pela Universidad del Salvador, 
também na Argentina. 
Fui docente e diretor em vários centros univer-
sitários: na Universidade Católica Argentina, na 
Universidade Nacional de Lanús, na Universidade 
Católica de Salta Subsede Gendarmería Nacional, no 
Instituto Universitário da Policia Federal, no Instituto 
Teológico Franciscano “Fray Luis Bolaños”, nas facul-
dades de Teologia e Filosofia Jesuítas do Máximo, 
na Escola Nacional de Museologia e no Instituto 
Superior Marista de Buenos Aires. 
Junto à tarefa docente curricular, proferi uma série 
de conferências, seminários e cursos em vários paí-
ses da América Latina. Isto também me ajudou a 
abrir minha mente, assim como ter estudado 2 anos 
em Madrid, Espanha. Além das aulas, gostei de pes-
quisar em grupo. Lembro-me de alguns: 1) “Santa 
Maria” que realizava estudos sobre a Ética Social 
na Universidade Católica Argentina. 2) “Ameríndia”. 

Onde realizávamos pesquisas sobre a promoção de 
setores relegados: nativos, negros, mulheres e po-
pulações marginalizadas do campo e da cidade. 3) 
O Comitê de Bioética da PROCREARTE. Também 
presidi por 10 anos o Departamento de teólogos da 
Conferência Argentina de religiosas e religiosos.  

Já publicou livros?
Publiquei alguns livros, outra de minhas paixões: A 
Questão Social e o Ensino da Igreja. Uma contribui-
ção à esperança; Crer em Deus: Invenção, costume 
ou convicção?; A Moral de Virtudes em São Vicente 
de Paulo; O diálogo da Verdade. O debate Fé e Razão 
na antiguidade tardia; O cristianismo e seu vínculo 
com a paz, os direitos humanos e a ecologia; e Vida 
de filósofos e filosofia no Renascimento. Mas a voca-
ção docente sempre acompanhei com a ação pasto-
ral como vigário em santuários, em capelas pobres, 
como capelão da prisão e fazendo algumas missões 
em áreas pobres do norte argentino. E há dois anos 
estou vivendo na Casa Madre Lazarista de Paris 
como Diretor do Centro Internacional de Estudos 
Vicentinos (CIF).

O que o senhor sentiu ao ser designado Assessor 
Internacional SSVP?
Na verdade… um pouco de susto. Mas também ale-
gria, já que eu gosto de trabalhar lado a lado com 
vocês a favor dos desfavorecidos. Além disso, sinto 
uma grande responsabilidade e peço suas orações 
para fazê-lo bem. 

Pe. Motto C.M., Novo 
Assessor Espiritual do CGI

comunicación / divulgaciónnomeações
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Quais planos ou ações o senhor gostaria de imple-
mentar neste cargo de serviço?
Para não tatear no escuro venho primeiro a escutar 
e aprender bem o sistema do Conselho Geral de 
conviver e atuar. Conheço a atual gestão e vejo seus 
esforços para melhorar a SSVP. Gosto de escutar as 
sugestões que o Pe. Tomaz Mavric e Renato Lima de 
Oliveira me fazem para trabalhar coordenadamen-
te. Por outro lado, creio fervorosamente no método 
proposto pelo Papa Francisco de grupos que gover-
nam “sinodalmente”, onde as propostas se tornam 
soluções. Sei que isto não é fácil, mas devemos ir por 
este caminho evangélico. Finalmente, me especiali-
zei vicentino, por isso iluminarei a partir daí, já que a 
formação é essencial para um serviço de qualidade. 

O que o carisma vicentino oferece principalmente 
ao mundo de hoje?  
Às vezes estas preguntas em aparência simples são 
complexas de responder. Vejamos, os primeiros se-
guidores de Vicente de Paulo. Eles o amavam como 
a um irmão mais velho e pai que era para eles. Era 
realmente um líder positivo. As raízes de lealdade e 
dedicação daquelas pessoas que São Vicente reuniu 
eram profundas. Porque ele era um homem apaixo-
nado por Deus e pelos pobres. Com sua ajuda, seus 
primeiros seguidores: sacerdotes, irmãos, irmãs e 
laicos, chegaram eles mesmos a ser servidores dos 
excluídos. Sob sua tutela, foram crescendo em sua 
consciência da presença de Deus e aprenderam a 
confiar na Providência. Aquelas pessoas assumiram 
sua preocupação pelos pobres e se estimulavam uns 
aos outros para atendê-los. 

A nós… onde a SSVP se encontra presente, nos cor-
responde seguir encarnando nas diversas culturas e 
situações o carisma vicentino. Além disso, aceitando 
que nosso carisma é conflitivo, defender o pobre nos 
põe em um papel necessariamente crítico… e um 
crítico social é incômodo.

De qual qualidade da SSVP o senhor gosta mais? 
A fraternidade, seu espírito de fé e seu enorme e va-
riado serviço ao pobre. 

Como definiria a Federico Ozanam?
Lembro-me que em meu seminário vicentino em San 
Miguel, na Argentina, nunca se falava dos laicos vi-
centinos e ainda menos se trabalhava com eles. Mas 
lendo São Vicente, via que seus primeiros seguidores 
tinham sido os laicos. É por isso que sempre traba-

Pe. Motto C.M., Novo 
Assessor Espiritual do CGInomeações

Juan Manuel B. 
Gómez, novo 
coordenador para o 
grupo 3 de Europa I
O presidente nacional da SSVP 
Espanha, Juan Manuel B. Gómez, 
foi nomeado no pasado mês de 
março novo coordenador do 
grupo 3 de Europa I. 

Dita responsabilidade implica a coordenação dos 
seguintes territórios SSVP: Bélgica, França, Gibral-
tar, Itália, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Portugal, 
Turquia, Albânia e Espanha. No dia a dia vai traba-
lhar em estreita colaboração com László Könczöl, 
vicepresidente internacional Europa I.

Este novo pelouro de serviço, que é assumido 
nestes momentos por Juan Manuel B. Gómez, 
adiciona ao que já está a desenvolver para o 
Conselho Geral Internacional como presidente 
da comissão para a investigação histórica SSVP.

lhei a favor da Grande Família Vicentina, deixando de 
lado o conceito, para mim injusto, da dupla família 
vicentina. Nessa busca me encontrei com este monu-
mento da Caridade Social e da Justiça, que é o Beato 
Federico Ozanam. Um homem que uniu pensamento 
e ação. Arrisco-me a dizer que a teologia vicentina 
está evoluindo. Não devemos ser meros repetido-
res, mas continuadores. Com isso quero dizer, que 
Federico Ozanam faz evoluir a teologia vicentina. 
Assume um matiz mais diretamente profético e crí-
tico social, que até esse momento padecia o pensa-
mento vicentino. Tudo isso, claro está, com uma série 
de matizes. 

Qual frase de São Vicente de Paulo o senhor leva 
sempre consigo?
Gosto de recordar quando São Vicente diz que o es-
pírito de Cristo: “É um espírito de perfeita caridade” 
(E. S. XI, 411). Isto quer dizer que nós, revestidos 
de Cristo pelo batismo, devemos dar frutos de vida 
nova. Que para nós vicentinos é a caridade social e a 
justiça radical.
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Seguindo o chamado do Papa 
Francisco, que insta os 1,2 bi-
lhões de católicos do mundo e 
todas as pessoas de boa vontade 
a tomar medidas urgentes con-
tra a injustiça da mudança cli-
mática e a crise ecológica, para 
proteger os pobres e as gerações 
futuras, a SSVP aderiu ao Mo-
vimento Católico Mundial pelo 
Clima (MCMC).  

Em junho de 2015, o Papa Francis-
co publicou sua encíclica Laudato 
Si’: Sobre o cuidado com a casa 
comum. Nela, chama urgente-
mente a “cada pessoa que habita 
este planeta” a iniciar um diálogo 
e a começar a transformar nossos 
corações e comunidades para de-
ter a mudança climática e frear as 
emissões de gases de efeito estufa 
para combater a crise climática. 

É o momento de agir e a Socieda-
de de São Vicente de Paulo se une 

comunicación / divulgacióncomunicação / divulgação

A SSVP adere ao Movimento 
Católico Mundial pelo Clima

a este grande compromisso para 
fazer parte desta campanha glo-
bal do MCMC, para conscientizar 
sobre a mensagem da encíclica e 
animar a comunidade católica a 
agir com a urgência que requer a 
crise climática.
Todos nós que fazemos parte des-
te grande movimento desejamos 
cuidar do nosso lar comum, a Ter-
ra, baseando-nos em uma longa 
história de ensino católico, cons-
truindo um movimento vibrante 
para responder a este chamado do 
Papa Francisco que tem três pre-
missas elementares:

• Rezar por e com a criação
• Viver com simplicidade
• Advogar pelo cuidado com 
a nossa casa comum

O MCMC cresceu muito rapidamen-
te com mais de 400 organizações 
membros e milhares de católicos 
que atuam através de campanhas 
inovadoras para dar vida à Laudato 
Si’, porque “Viver a vocação de ser 
protetores da obra de Deus é parte 
essencial de uma existência virtuo-
sa, não consiste em algo opcional 
nem em um aspecto secundário da 
experiência cristã.” 

Papa Francisco, Laudato Si´, 217.

MOVIMENTO CATÓLICO 
MUNDIAL PELO CLIMA
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A Vice-presidência de 
Formação e Treinamento 
do Conselho Geral 
Internacional apresenta 
este pequeno “Manual 
da Conferência”, em 
quatro idiomas, para 
que todo confrade e 
consócia possa conhecer 
e servir melhor à SSVP.

Manual da  
Conferência

O Manual é um trabalho coletivo, coordenador pela 
Vice-presidência Internacional na qual participaram 
os membros da Mesa do Conselho Geral Internacional, 
e foi enriquecida com sugestões enviadas por vários 
Conselhos Superiores. “O documento é um primeiro 
passo; é um manual aberto e dinâmico para que, num 
futuro, possa ser melhorado e ampliado conforme 
o espírito da Regra e dos Estatutos que governam a 
Confederação”, salientou a consócia Marisa Téllez.

Na opinião do 16º Presidente Geral, confrade Renato 
Lima, a formação é prioridade número 1 na Sociedade 
de São Vicente de Paulo. “A formação é tão impor-
tante para o Conselho Geral Internacional que, na lis-
ta dos 10 pontos do planejamento estratégico, ocupa 
a primeira posição (“Formação permanente e para 
todos os membros”). É graças à boa formação vicenti-
na que os confrades e consócias podem aperfeiçoar a 
sua dupla missão: a santificação pessoal e a caridade 
junto aos que sofrem. Sem uma formação adequada, 
nenhuma dessas dimensões poderá ser atingida”, as-
sim concluiu o Presidente Geral.

Leia mais: www.ssvpglobal.org / https://bit.ly/2UkjcgT

Este manual foi feito levando em consideração não só a Regra, mas 
também a leitura dos diferentes textos que tratam da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, como a biografia dos sete fundadores, as mensagens 
dos Presidentes Gerais, além da tradição, da história e da alma vicenti-
nas, coletadas através de todos os países membros da Confederação.

A nossa consócia Marisa Téllez (Vice-presidente de Formação e 
Treinamento) fez um comentário sobre o documento: “Este manual 
deseja orientar as Conferências do mundo inteiro sobre o dia a dia do 
vicentino, o seu papel como cristão e batizado, da importância das visi-
tas e da oração diária, além das boas práticas que devem ser prioridade 
dentro das nossas Conferências”.
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P. Robert Maloney C.M. At a meeting of the Society’s leaders in 1847, Frederic 
Ozanam stated, “… it is essential for the Society to re-
cruit its members among the young. Fourteen years ago, 
the Society was born: it must not get old as its founders 
grow old and charity becomes a routine practice. Youth 
are helpful for their audacity, even for their imprudent 
acts, for the new ideas they bring, for the initiatives 
which we had not thought of.” 

Em um encontro de líderes da sociedade em 1847, 
Frederico Ozanam disse, “... é essencial para socieda-
de recrutar membros entre os jovens. Quatorze anos 
atrás, nascia a sociedade: não pode envelhecer junto 
com seus fundadores e a caridade se tornar uma prá-
tica rotineira. Os jovens são úteis por sua audácia, até 
mesmo atos imprudentes, pelas ideias novas que eles 
trazem, pelas iniciativas que nunca havíamos pensa-
do antes.”

De forma alguma Ozanam subestimou a contribuição 
dos membros mais velhos. Ele percebeu que ele e ou-
tros membros mais antigos trouxeram experiência, 
sabedoria e tinham habilidades comprovadas para 
com a Sociedade. Ele incentivou seus colegas a per-
manecer na Sociedade, e os encorajou a terminar 
suas vidas na batalha ( eles não eram tão velhos, Oza-
nan tinha apenas 34 anos!),melhor que no repouso. 
Ele ecoou as palavras de São Vicente aos seus segui-
dores, “Não importa se morremos mais cedo ou mais 
tarde, desde que morremos com as armas em nossas 
mãos.”( CCD:XI:366)

Mas Ozanam, como o co-fundador de uma Socieda-
de vibrante, reconheceu a importância da presença 
constante de jovens para que a Sociedade mantenha 
sua vitalidade.

Hoje, escritores geralmente dizem que os jovens 
são o futuro da igreja, eles certamente estarão vivos 
quando a maioria de nós não estivermos. Mas, recen-
temente, em 27 de janeiro de 2019, na sua última ho-
milia do Dia mundial da juventude no Panamá, o papa 

Francisco modificou esta afirmação. Ele falou incen-
tivando aqueles que se uniram ao redor do mundo, 
“ Queridos jovens, vocês não são o futuro mas sim o 
agora de Deus, e Deus os convida e os chamam em 
suas comunidades e cidades , procurem seus avós e 
idosos, falem com eles e tornem realidade o sonho de 
Deus para vocês”. Ele incentivou a “ perceber que vo-
cês têm uma missão para se apaixonarem, que irá de-
cidir tudo, mas se faltarmos com a paixão do coração, 
não teremos nada.” Ele implorou, “ Vamos permitir 
que Deus nos deixe de apaixonar!”

O papa Francisco explicou que “o agora de Deus” se 
faz presente em Jesus. “ É um amor misericordioso 
que não espera por situações perfeitas ou ideais para 
se mostrar… É o tempo de Deus que torna todas si-
tuações e lugares próprio e correto. Em Jesus, o fu-
turo prometido começa e se torna vida.” Ele advertiu 
os jovens de pensarem contra “ sua missão, sua voca-
ção, até mesmo sua própria vida, é uma promessa em 
um futuro distante, não tendo relação alguma com o 
presente. É como se a juventude fosse uma espécie 
de sala de espera, onde sentamos e aguardamos ser 
chamados.”

Enquanto vocês, os presentes líderes da Sociedade, 
reunidos em Porto, eu os incentivo a refletir nas se-
guintes perguntas:
•	 Nós promovemos grupos de jovens Vicentinos 

em todos os países onde a Sociedade existe? 
Nós nos aproximamos de jovens das universi-
dades próximas (o berço da Sociedade) e nas 
paróquias?

Jovens, o “Agora”  
de Deus
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•	  Somos bons mentores aos jovens? Sabemos 

conversar com os jovens de maneira simples, 
entusiástica e humilde? Somos testemunhas, 
pela nossa vida, a importância do pobre no 
reino de Deus e convidá-los a também servir 
o marginalizado? Realmente queremos fazer 
parcerias com eles, para que a experiência 
de anos combine com a energia do jovem 
harmoniosamente?

•	 Queremos ajudá-los a discernir a vocação in-
dividual, a ouvir todos os dias o chamado de 
Deus, a escolherem seus próprios caminhos, a 
se envolver em programas de serviços e evan-
gelização em prol dos necessitados e ocupar 
cargos de liderança?

•	 Nós, assim como implorou Ozanam na ci-
tação acima, permitir que homens e mulheres 

cometam erros e aprendam com suas experiên-
cias sem ser super protetores e autoritários?

Ozanan destacou que os jovens têm impulso, entu-
siasmo, imaginação e espontaneidade. Eles trazem 
novos horizontes às comunidades. Eles têm a capa-
cidade de prever novas soluções. Eles geralmente se 
sentem livres de categorias rígidas ou estruturas que 
se incrustam com o passar dos tempos. Eles estão 
dispostos a “ sonhar o sonho impossível”. Eles iden-
tificam com facilidade nas palavras de São Vicente 
de Paulo que “ o amor é inovador até mesmo para a 
eternidade.” (CCD:XI:131)

Padre Robert Maloney, CM 03 de março de 2019

Orações para a canonizações do Beato 
Federico Ozanam

Primeira oração
Senhor,
Fizeste do beato Frederico Ozanam uma teste-
munha do Evangelho, maravilhado pelo mistério 
da Igreja.
Inspiraste seu combate contra a miséria e a in-
justiça, e o dotaste de uma generosidade incan-
sável, 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 agrade-
cemos Senhor, e solicitamos – se é de tua vonta-
de – a graça de um milagre, pela intercessão do 
beato Frederico Ozanam.
Possa a Igreja proclamar sua santidade, se esta 
for providencial para o momento atual.
Nós te pedimos por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.

Segunda oração
Beato Federico, encomendamos à tua interces-
são (............) nossa capacidade de nos compro-
metermos, para que todos os nossos compro-
missos sejam para nós caminhos de santidade. 
Beato Federico, encomendamos à tua interces-
são todos os nossos projetos: para que saiba-
mos levá-los a cabo com suavidade e bondade, 
deixando-nos levar aonde nos leve o Senhor, 
fortalecidos pelo Espírito.
Beato Federico, reza para que tenhamos a cora-
gem e a vontade de uma vida alimentada pelos 
sacramentos da oração. 
Beato Federico, reza para que em toda parte, e 
para sempre, homens de boa vontade se con-
vertam, por amor, no próximo das pessoas de-
samparadas e encontrem soluções para aliviar 
suas misérias.
Amém  
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SSVP participa  ativamente da reunião anual  
do Comitê Executivo da Família Vicentina  

na Filadélfia, EUA
Entre os dias 14 e 16 e janeiro de 2019, na sede dos padres vicentinos na Filadélfia (EUA), houve a reunião 
do Comitê Executivo da Família Vicentina (cuja sigla em inglês é “VFEC”), formado pelos principais 
ramos vicentinos, como a Congregação da Missão, as Filhas da Caridade, a Associação Internacional de 
Caridades (AIC) e a nossa querida Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP). 

Representando o Conselho Geral Internacional (CGI), 
participaram das reuniões os confrades Renato Lima 
(16º Presidente Geral) e Ricardo Tavares (responsáv-
el pelo Departamento da Família Vicentina no âmb-
ito do CGI). O padre Tomaz Mavric, superior-geral 
da Congregação da Missão, presidiou os trabalhos 
que foram secretariados pelo dinâmico Padre José 
Agostino, CM.

Em todos os dias, houve celebrações litúrgicas e 
orações com diversas intenções da Família Vicentina. 
Rezou-se também pela alma do querido confrade 
Amin A. de Tarrazi, 12º Presidente Geral, falecido 
próximo desses dias.

Cada ramo presente fez uma breve exposição das 
realizações em 2018, além de apresentar a agenda 
de trabalhos para 2019. Sobre a SSVP, foi destacado 
o aniversário de 180 anos do Conselho Geral, o ano 
temático de Paul Lamache e o festival de cinema “Os 
Sete Fundadores”.

Houve, ainda, a aprovação do relatório de 2018 e 
o orçamento das comissões de trabalho para 2019. 
Também foi aprovada a realização de um grande en-
contro das lideranças vicentinas em Roma, em janei-
ro de 2020, com o título “FAMVIN 2020: Caminhando 
com Vicente”. São esperados para este grande evento 

Foto de família do Comitê Executivo Internacional da Família Vicentina
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Comitê Executivo da Família 
Vicentina na Filadélfia, EUA

No último dia das reuniões, a 
equipe da Família Vicentina 
responsável pelo trabalho in-
stitucional desenvolvido nas 
Nações Unidas em Nova Iorque 
fez uma rica apresentação 
sobre o que está sendo fei-
to e os temas em foco. Nesse 
grupo, chamado de “Coalizão 
Vicentina”, a SSVP está pre-
sente por meio do confrade 
Ed Keane e da consócia Pattie 
Hugues.

“Para nós da SSVP, pertencer 
à Família Vicentina é um pre-
sente de Deus. Juntos, somos 
muito mais fortes e podemos 
fazer ainda mais pelos necessi-
tados. Em estreita colaboração, 
vivemos nosso carisma e nos-
sa herança comum, olhando 
para o futuro com esperança e 
caridade. Além de mais, forta-
lecer a Família Vicentina e dela 
participar ativamente é um 
dos pontos do planejamento 
estratégico do Conselho Geral 
Internacional até 2022”, enfati-
zou o nosso confrade presiden-
te Renato Lima.

Durante os eventos na 
Filadélfia, os confrades Renato 
e Ricardo, acompanhados do 
confrade Dom Visco, com-
pareceram também à reunião 
da Conferência Nossa Senhora 
da Esperança, localizada na 
paróquia de mesmos nome, 
onde puderam compartilhar 
com os vicentinos norte-amer-
icanos as ações em andamen-
to pelo Conselho Geral. Foi 
uma noite muito agradável ao 
lado dos confrades e consócias 
da Filadélfia!

A próxima reunião do VFEC, de 
Deus quiser, será em janeiro 
de 2020, em Roma.

os presidentes e superiores-gerais de aproximadamente 150 ramos vicen-
tinos pelo mundo.

Durante os três dias de reunião na Filadélfia, foram apresentadas e de-
batidas temáticas que trataram dos seguintes aspectos: sem-teto, comuni-
cação, refugiados, finanças, envelhecimento dos nossos ramos, nova estru-
tura para a Família Vicentina, vocações e santidade vicentina. Fez-se uma 
avaliação sobre os impactos positivos do Festival de Cinema “Finding Vince 
400” e ultimou-se a elaboração de um calendário de todos os Servos de 
Deus, Veneráveis, Beatos e Santos que entregam a Família Vicentina.

Representando a SSVP: Ricardo Tavares, 
Edmund Keane, Pattie Hughes e Renato Lima

Renato Lima, P. Tomaz Mavric e Ricardo Tavares
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Uma visão da Índia - A Sociedade de São 
Vicente de Paulo, as Filhas da Caridade e 
o Institute of Global Homelessness
O coordenador da Famvin Home-
less Alliance (Mark McGreevy) 
visitou a Índia recentemente. O 
que se segue é uma das reflexões 
sobre a Família Vicentina na Ín-
dia que está se desenvolvendo 
no campo da falta de moradia 
e, em particular, na celebração 
do 400º aniversário do Carisma 
Vicentino pelo envolvimento na 
Campanha 13 Casas. Esta peça en-
foca o trabalho da Sociedade de 
São Vicente de Paulo e seu traba-
lho com as Filhas da Caridade.

Chegamos à cidade de Bangalore e fomos recebidos 
pelo Presidente Distrital da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, pelo Sr. G. Francis Victor e por membros de 
seu conselho. O trabalho da SSVP em Bangalore é ver-
dadeiramente impressionante, com foco nos pobres 
e apoio aos jovens na educação - muitas vezes pagan-
do as taxas da escola e da universidade para famílias 
que, não teriam outra possibilidade.

Um outro trabalho da instituição de caridade na fase 
de estágio é participar da Campanha das 13 Casas e 
hospedar 13 das famílias mais pobres que vivem em 
favelas em Bangalore. Tivemos o privilégio de visitar 
essas famílias e ouvir suas histórias em primeira mão. 
Essas casas permitirão que as famílias tenham uma 
vida digna e escapem da pobreza em que estão pre-
sas. Este projeto também é apoiado pela Congrega-
ção da Missão e pelas Filhas da Caridade retratadas 
durante a nossa visita.

Além desse esquema, nos reunimos com o Dr. Tommy 
Varghesse, da SSVP, que nos contou sobre os planos 
da Família Vicentina nas províncias do norte da Ín-
dia para construir uma aldeia de desabrigados que 
compreende 22 casas em Kandhamal, no distrito de 
Odisha. Esta área foi gravemente afetada por recentes 
confrontos inter-religiosos nos quais muitas pessoas 
foram mortas. O objetivo deste projeto é mostrar na 
prática que todas as religiões podem viver juntas em 
paz e harmonia. Mais uma vez, este projeto é desig-
nado para celebrar o 400º aniversário do Carisma Vi-
centino e fará parte da Campanha 13 Casas.

A SSVP e a emergente Família Vicentina são testemu-
nhas muito poderosas do chamado vicentino à ação. 
Foi uma alegria compartilhar algum tempo com eles 
e entender e celebrar seus trabalhos. A missão vicen-
tina está viva e bem na Índia.

Mark McGreevy
Coordenador Famvin Homeless Alliance

 homeless@famvin.org 
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No dia 17 de março ocorreu 

na sede da SSVP Espanha, em 

Madrid, o primeiro encon-

tro de responsáveis pela 

comunicação dos ramos da 

Famvin internacional.

Nesta reunião estiveram presentes 
os responsáveis pela comunicação 
e representantes dos Padres Vi-
centinos, Filhas da Caridade, JMV, 
AIC, MISEVI, Sagrada Família de 
Urgell e a própria SSVP, represen-
tada pelo diretor de comunicação, 
Carlos Lafarga, e por Karl Hila, res-
ponsável pela comunicação para a 
Família Vicentina.

Primeiro encontro de responsáveis pela 
comunicação dos ramos Famvin

A reunião foi promovida pelo Es-
critório Internacional da Famvin, 
com o Pe. Agostino à frente, e com 
a participação de Javier Fernández 
Chento, Coordenador Internacio-
nal de Comunicação Famvin, que 
dirigiu e moderou a reunião.

O ato foi iniciado com umas pala-
vras de boas-vindas do presidente 
nacional da Espanha, Juan Ma-
nuel B. Gómez, para em seguida 
entrar nos assuntos principais da 
reunião: a apresentação do traba-
lho do Escritório Internacional da 
Famvin, proferida pelo Pe. Agosti-
no, a estrutura e funcionamento 
da comissão de comunicação da 
Famvin, assim como suas metas 
e objetivos dentro de seu plano 
trienal; apresentados por Javier 

Fernández Chento e, por último, a 
materialização de medidas de co-
municação para a colaboração en-
tre os ramos, com a ideia de uma 
maior coesão entre as mesmas e 
um trabalho mais estreito entre 
os diretores e responsáveis pela 
comunicação para que se construa 
uma imagem FAMVIN cada vez 
mais clara e forte.

Antes de finalizar a reunião e 
como primeiro ato concreto de 
trabalho na área de comunica-
ção conjunta da FAMVIN, e ante 
a necessidade descrita de estar 
próximo aos que sofrem também 
no âmbito da comunicação, deci-
diu-se fazer um manifesto e uma 
campanha de ajuda ao povo ve-
nezuelano.
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A SSVP se expande para uma 
nova área: Ilhas Cayman (155º)

Este ano de 2019 começou com a fundação da Sociedade 
de São Vicente de Paulo (SSVP) em uma nova área do 
planeta: as Ilhas Cayman. Com isso, a Sociedade tem 
presença ativa em 155 territórios e países pelo mundo.

Presidida pela consócia Merle McGann, da Paróquia 
de Santo Inácio em George Town (capital), a 
Sociedade recebeu aprovação oficial do governo no 
mês de Janeiro 2019. Ela já recrutou um tesoureiro e 
um secretário, havendo interesse de se juntar a várias 
outras pessoas. A Sociedade recebeu as bênçãos do 
bispo Auturo Cepeda e do padre Suresh Rajaian.

Nossa consócia Mary-Rose Knight (Coordenadora da 
América 1) e nosso confrade Michael Nizankiewicz 
(Vice-presidente Territorial Internacional – América 
1), ambos integrantes do Conselho Geral Internacional 
(CGI), reuniram-se, em outubro passado, com a pres-
idente Merle e o padre Suresh para delinear os pla-
nos para a nova Conferência vicentina, e para apre-
sentar-lhe uma cópia da Regra e de outros documen-
tos de formação.

No final de Janeiro, o padre Suresh comprometeu-se a 
fazer anúncios ao final das celebrações para convidar 
mais membros. A ideia inicial para a nova Conferência 

é fazer visitas domiciliares aos pobres da região da 
paróquia, e assumir a responsabilidade da despensa 
de alimentos.

As Ilhas Cayman são um arquipélago da região do 
Caribe que pertence ao Reino Unido. As Ilhas Cayman 
foram descobertas por Cristóvão Colombo em 10 
de maio de 1503, durante a quarta viagem dele à 
América. Hoje, as estatísticas mostram que 15% da 
população desse território é católica.

“Estamos muito orgulhosos com os grandes avanços 
que o Projeto SSVP Plus tem trazido para a ex-
pansão da SSVP pelo mundo afora. Já havíamos cria-
do Conferências em três Nações (Chipre, Albânia e 
Libéria), e agora chegamos às Ilhas Cayman, graças 
ao trabalho dedicado das nossas lideranças vicen-
tinas, ao apoio fundamental da Igreja Católica e a 
aprovação do governo local. Estamos muito felizes 
e gratos”, comentou o Presidente Geral, confrade 
Renato Lima.

Marie-Rose, Mike, Merle e o padre Suresh
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Os membros das duas Conferências vicentinas no 
Chipre (Santa Virgem Maria de Nicosia e São José de 
Larnaca) participaram de uma sessão de treinamento 
institucional.

As Conferências Vicentinas no Chipre, 
uma tendência de forte crescimento!

A querida consócia Ella Bitar (Vice-Presidente 
Territorial Internacional do Oriente Médio) 
conduziu a formação na qual os vicentinos 
cipriotas exploraram a fundo, entre outros 
assuntos, a necessidade de viver de acordo 
com a espiritualidade vicentina, a importân-
cia de se realizer reuniões regulares de uma 
Conferência e o fato de encorajar novos 
membros a fazer parte da nossa Sociedade 
e praticar a caridade.

Usando exemplos e testemunhos, a consó-
cia Ella Bitar falou com os participantes vi-
centinos sobre as diferentes formas de se 
ajudar a Sociedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP). “Não é somente fornecer bens e aju-
da financeira, mas também se trata de atin-
gir nosso principal objetivo, consistindo em 
fazer com Deus seja, de verdade, parte de 
nossas vidas e sermos discípulos de Cristo”, 
desatcou Ella Bittar.

Além destas importantes informações sobre 
o funcionamento e a missão da SSVP, houve 
um diálogo entre os presentes que levou a 
uma compreensão mais aprofundada sobre 
o compromisso e o serviço oferecidos pelos 
Vicentinos aos que sofrem. “A este respeito, 
nós devemos perseverar, especialmente à luz 
das atividades que nós realizamos em nome 
daqueles que são mais vulneráveis: indivídu-
os sem teto, famílias necessitadas, pessoas 
doentes, crianças e adolescents que estão 
em risco”, observou a consócia Ella.

Ao final deste encontro, os Vicentinos ex-
perimentaram a alegria e a responsabi-
lidade em relação à sua missão: seu com-
promisso de se entregar a Cristo e àquelas 
pessoas que mais precisam.

Conferência da Santa Virgem Maria de Nicosia

Conferência de São José de Larnaca 

ssvp plus
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A reintegração social dos prisioneiros. 
Uma nova oportunidade. 

A Sociedade de San Vicente de Paulo, nos Estados Unidos, 
anda para a frente sempre tentando imaginar as causas 
pelas quais as pessoas que ela ajuda sofrem com a pobre-
za. Uma das respostas é a situacão dos prisioneiros.

A SSVP verificou que “o 30% dos que vão aos arma-
zéns de alimentos são pessoas que anteriormente es-
tavam na prisão, ou familias de pessoas que antes ti-
nham estado na prisão”, isto, conforme declarou  Jim 
Wachuta de Des Moines, Iowa, presidente do grupo 
de trabalho nacional da SSVP para a reintegração dos 
prisioneiros, e complementar com um outro dado: 
“Os  Boys & Girls Clubs de Atlanta informam que o 
50% das mães solteiras com filhos envolvidas no seu 
programa têm o seu marido na prisão”

Devido a este tipo situações, a SSVP vai iniciar um 
programa de reintegração para ex-detentos. Este pro-
grama de reintegração tem os seguintes princípios:

- Apoiar as relacões  saludavéis na casa / familia e no 
trabalho; e proporcionar um programa com “uma 
verdadeira presença nacional”.
- Aumentar a capacidade da SSVP para construir uma 
equipa maior.
- Focar-se na dignidade, o trabalho, o serviço, a fé; e 
ajudar aos cidadãos que voltam “para atingir o poten-
cial que Dios deu a eles no seu próprio ritmo”.
- Caminhar com os antigos prisioneiros “enquanto 
eles quebram o ciclo de pobreza e consiguem  reinte-
grar-se nas suas comunidades”.
- Aderir-se às estatísticas para detalhar o sucesso do 
programa; e apoiar as parcerias com outras agências 
locais que trabalhan pelos mesmos objetivos.

A SSVP manifiesta que o  Escritório Federal de Esta-
tísticas da Justiça estima a taxa de reincidência de 3 
anos no 69%. Mas, entre os que recebem ajuda dos 
programas vicentinos já existentes, a taxa de reinci-
dência é só do 12%.

O programa de imersão é um sistema de apoio alter-
nativo que cabe dentro de outras iniciativas de rein-
tegração da Sociedad de San Vicente de Paulo. Não 
devemos esquecer que a SSVP dos Estados Unidos 
está entre as principais institucões do país que facilita 
a habitação para as pessoas sem casa, investindo de 
forma directa mais  de 75 milhões USD para esta cau-
sa, isto sem ter em conta o pagamento das facturas 
dos serviços públicos e os subsidios do aluguer para 
evitar o despejo. O conjunto destas ajudas da SSVP 
atinge perto dos 200 milhões de dólares.

O dito programa de imersão da SSVP coincide com 
a baixa taxa de desemprego nos Estados Unidos, a 
abordagem nacional propensa para restaurar o direi-
to ao voto dos exprisioneiros que serviram condena 
por crimes graves e a recentemente aprovada “Lei do 
Primeiro Passo” para a alteração da justiça criminal.

A SSVP, en palavras do Jim Wachuta, só quere reco-
nhecer o direito dos prisioneiros para ser perdoados: 
“Jesús disse, tomei ruins decisões na minha vida aquí 
e ali, devemos perdoar às pessoas não 7 vezes, mas 
sem 70 vezes”, e “para muitos de nós foi dada uma 
segunda oportunidade. Eu só peço que lhes demos 
uma oportunidade aos nossos irmãos e irmãs”.

Source: CatholicPhilly.com
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A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) na Irlanda 
está comprometida na luta contra as crescentes taxas 
de pobreza infantil no país. A SSVP também procura 

identificar as diferentes causas profundas da pobreza, ou seja falta 
de comida, sem teto e os desafios enfrentados por famílias de pais 
solteiros ….. E para este fim, precisamos aumentar a conscientiza-
ção sobre estas questões sociais.

Pobreza infantil na Irlanda  
é o desafio de todos 

Nutrição Familiar: 

De acordo com os recentes estudos desenvolvidos 
pela “Economist Intelligent Unit” em 2017, a Irlanda 
é o país de melhor “segurança alimentar” no mun-
do, entretanto, estatísticas têm mostrado o contrá-
rio. O número de pessoas sofrendo de fome subiu de 
315.000 em 2009 (7% da população) para cerca de 
537.000 (11,5%) em 2015, incluindo 140.000 crianças 
menores de 18 anos de idade.

No rescaldo da recente crise econômica, as desigual-
dades sociais aumentaram, consequentemente, famí-
lias pobres tem maiores problemas quando se trata 
de acesso a uma dieta saudável e equilibrada. A SSVP 
implantou programas como o “Orchard Community 

Centre”, o qual está em operação por 20 meses, para 
melhorar a dieta de mais de 90 famílias, fornecendo 
semanalmente cestas de alimentos não perecíveis 
como enlatados, chá, café, macarrão e cereais.

Sem-abrigo da infância: 
A falta de abrigo na infância é outro indicador do bem 
estar das crianças na Irlanda. A falta de moradia infan-
til tornou-se um problema muito crítico nos últimos 
anos. Um relatório desenvolvido pela “Focus Ireland” 
afirma que a cada cinco horas, uma criança fica sem 
teto na Irlanda. 865 meninos e meninas estiveram vi-
vendo em abrigos de emergência em janeiro de 2015, 
e dois anos mais tarde este número aumentou para 
2.400. Havia 3.867 crianças desabrigadas na Irlanda 
em julho de 2018.
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Pobreza infantil na Irlanda 
é o desafio de todos 

O impacto de viver em um quarto de hotel ou em 
B&Bs (Bed and Breakfast, sigla em inglês que significa 
cama e café da manhã) é prejudicial para as crianças. 
Estas crianças estão sendo privadas de uma vida fa-
miliar regular, com uma rotina bem estabelecida de 
brincar, lição de casa, frequência escolar, e amizades, 
que são essenciais para o seu bem estar. 

Famílias de pais solteiros: 
De acordo com um novo relatório da SSVP na Irlanda, 
a taxa de pobreza de famílias de pais solteiros que 
trabalham na Irlanda dobrou em apenas cinco anos 
desde 2012, com seus padrões de vida sendo um dos 
mais baixos da Europa. 

Este relatório, “Working, Parenting and Struggling” 
(Trabalhando, Estilo Parental ou solteiros e Lutando), 
revela que 1 de cada 11 pais solteiros trabalhando, 
viviam abaixo da linha de pobreza em 2012. Em 2017, 
este número aumentou de 1 para 5.

Baseado nestes estudos desenvolvidos pelos vicenti-
nos irlandeses, o alto custo da habitação e dos cuida-
dos infantis, combinado com rendimento muito baixo 
são fatores chave que determinam a notável dimi-
nuição do padrão de vida. Famílias de pais solteiros 
são cinco vezes mais vulneráveis a sofrer de pobreza 
que outras famílias com crianças; e 84% das famílias 
de pais solteiros mencionados são incapazes de lidar 
com despesas inesperadas.

Devido a esta situação atual na Irlanda, muitas 
iniciativas voltadas para o bem estar infantil 
têm sido impulsionadas para erradicar a pobre-
za infantil. Uma destas iniciativas é “No Child 
2020” (Nenhuma criança 2020) (https://www.
irishtimes.com/nochild2020), uma iniciativa 
inspirada em um compromisso adotado cem 
anos atrás. O compromisso se resume a cinco 
direitos básicos que nenhuma criança irlandesa 
deve ficar sem. São eles a seguir:
1. Saúde: será o primeiro dever do governo da 
república prever o bem estar físico, mental e 
espiritual das crianças.
2. Alimento: nenhuma criança poderá sofrer de 
fome ou falta de alimentos nutritivos.
3. Abrigo: nenhuma criança poderá ficar 
desabrigada.
4. Educação: toda criança terá acesso a edu-
cação adequada como cidadãos de uma repú-
blica livre.
5. Crianças deverão ser consideradas como 
“cidadãos”: não cidadãos a ser, ou material de 
moldagem ou tijolos para um país em constru-
ção, mas somente cidadãos, membros de ple-
nos direitos da sociedade irlandesa aqui e ago-
ra. A promessa subjacente é que toda criança 
tenha o direito de ser ouvida e suas vozes terão 
o devido peso. Suas necessidades devem ter a 
mesma prioridade que a de outros membros 
da sociedade.

Hoje, esta promessa, 100 anos depois, ainda 
é um grande compromisso e um desafio para 
a sociedade irlandesa. A Sociedade de São 

Vicente de Paulo, ao lado 
de outras organizações, 
defendem a conscienti-
zação sobre bem estar 
das crianças, para que o 
desenvolvimento infantil 
na Irlanda seja considera-
do uma prioridade e uma 
questão urgente para a 
sociedade como um todo, 
bem como para as políti-
cas sociais de um país feita 
para todos.
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Entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2019 foi realizado em 
Unquillo, Província de Córdoba, Argentina, o IX ENAVI 

– Encontro Nacional Vicentino. O Encontro reuniu membros das 
conferências vicentinas de várias partes do território argentino. 

O tema do Encontro foi “Fala Senhor, que 
teu servo escuta”. A programação incluiu 
palestras, trabalhos em grupos, celebra-
ção da Santa Missa e outras atividades de 
natureza espiritual. 

O Conselho Geral Internacional (CGI) SSVP 
esteve presente no evento por meio do 
Vice-presidente Territorial Internacional 
América 3, confrade Júlio César Marques 
de Lima, que apresentou o tema “As Con-
ferencias Vicentinas: Origens, princípios 
fundamentais e presença internacional”. 
Também esteve presente o confrade Se-
bastián Gramajo, 2º. Vice-presidente 
Adjunto do CGI, que apresentou aos par-
ticipantes o tema “A SSVP: Caminho de 
Santidade e Amizade”.

Ademais, durante o Encontro, e aprovei-
tando o bom número de jovens vicentinos 
participantes, foi realizada una videoconfe-
rência desses jovens com a Coordenadora 
da Juventude para a região América 3, una 
oportunidade para fazer chegar a eles infor-
mações importantes sobre o movimento da 
juventude da SSVP a nível nacional.  

A SSVP na Argentina celebra em 2019 seus 
160 anos de fundação, desde que nasceu 
em 24 de abril de 1859 na Igreja de Nossa 
Senhora da Misericórdia, na cidade de Bue-
nos Aires. O Conselho Nacional da SSVP na 
Argentina, sob a presidência da consócia 
Celeste Godoy, coordena o trabalho de 600 
vicentinos em 40 conferencias, 6 Conselhos 
Metropolitanos e 10 obras especiais.

SSVP da Argentina realizou 
o IX ENAVI 2019 

Sebastian Gramajo, 2º. Vice-presidente Geral Adjunto do Conselho Geral 
Internacional (CGI), e Celeste Godoy, presidente nacional da Argentina na 
apresentação do encontro.

Julio César Marques, vice-presidente territorial América 3,  
junto aos jovens
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Na cidade de Kuliyapitya, há duas Conferências de jo-
vens, compreendendo algo em torno de 20 membros: 
a Conferência São José, composta de três crianças de 10 
anos em média e a Conferência dos Santos Anjos, com 
crianças um pouco mais velhas de 14 anos em média.

Mais distante, a praticamente uma hora e meia de 
carro desta cidade, encontra-se Katupotha. É aqui 
que nós encontramos a Conferência Santa Maria, im-
plantada em um estabelecimento escolar e que reúne 
uma dúzia de jovens de 14 a 16 anos.

Essas três Conferências trabalham 
sob a tutela de uma Conferência 
adulta de mesmo nome, que as dá 
suporte e as guia em suas ativida-
des de serviço. Ao mesmo tempo 
em que seguem os seus estudos, 
os jovens consagram uma parte de 
seu tempo a acompanhar aqueles 
com maiores dificuldades.

A Conferência de jovens de Santa Maria visita idosos e 
doentes. Sempre que necessário, os próprios membros 
fazem a limpeza dos dormitórios em que se encontram. 
Os mais velhos deles fazem visitas às crianças portado-
ras de deficiências, que não podem se dirigir à escola:  
transmitem a essas crianças aquilo que eles mesmos 
receberam na escola. Eles ficam também responsáveis 
por dar a essas crianças uma educação religiosa, visto 
que as mesmas não podem ir ao catecismo.

Sri Lanka
Educar os jovens para a Caridade, 
um antídoto contra a doença da 
indiferença?

Foto de arquivo, visita do PGI 
Renato Lima ao Sri Lanka

É neste pequeno país (65.610 m2, quase a mesma 
superfície que a Lituânia) próximo à India, que nós 
partimos hoje para o encontro de três Conferências 

de jovens na província do Noroeste. As Conferências se situam 
nas cidades de Katupotha e Kuliyapitya, a mais ou menos uma 
hora de distância de Kurunegala, capital desta província e anti-
ga cidade real, com passado prestigioso. Encontramo-nos aqui 
praticamente no centro do Sri Lanka.
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Em Kuliyapitya, as duas Conferências de crianças 
realizam suas atividades com a ajuda dos Vicentinos 
adultos ou mesmo de seus próprios pais: visitas a 
pessoas em situações de vulnerabilidade, coleta de 
produtos de primeira necessidade.

Além do trabalho com pessoas em situações de vul-
nerabilidade, as três Conferências passaram por mo-
mentos fortes ao longo do ano de 2018:
- Visita às crianças internas do hospital Maharagama, 
especializado na luta contra o câncer, e distribuição 
do que foi coletado de alimentos e vestimentas.
- Ações de formação, com a ajuda das Conferências 
adultas, junto às mães que possuem crianças a ali-
mentar e não possuem quaisquer recursos.
- Distribuição de livros escolares para crianças sem 
recursos 
- Compra de cadeiras de rodas destinadas aos resi-
dentes de um lar para pessoas com deficiência.

Desde muito jovens, as crianças participantes das 
Conferências no Sri Lanka encontram-se, assim,  sen-
sibilizadas com o tema da dor e da fragilidade. Eles 
nos relatam que é por meio de ações simples que 
nós podemos manifestar a nossa vontade de seguir 
o Cristo: doando tempo, sendo generoso, pela dis-
ponibilidade, pela atenção aos outros, na ocasião de 

suas visitas. Um exemplo maravilhoso para todos nós 
neste inicio de Quaresma, em que somos convidados 
pelo nosso Papa Francisco a “encontrar a alegria do 
desejo de Deus sobre a criação e sobre nossos cora-
ções, a alegria de amar a Deus, aos nossos irmãos do 
mundo inteiro, e de encontrar nesse amor a verda-
deira felicidade”.  Mensagem de Quaresma de 2019. 

noticias do mundo
Educar os jovens para a Caridade, 
um antídoto contra a doença da 
indiferença?

O Sri Lanka em números
População: 21 milhões de habitantes

Religiões: 
Budismo 70,2%;

Hinduismo 12,6%;
Islamismo 9,5%;

Cristianismo 7,4%

(Source: Wikipedia)

Sociedade de São Vicente de Paulo:
366 Conferências ativas
3000 Membros ativos

(Fonte: Conselho Nacional do Sri Lanka, março de 2019)

Encontro de jovens
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SSVP do Brasil realizou seu Encontro 
Nacional de Formação de 2019

Os pobres, Mestres e Senhores foi o 
tema central do encontro.
Nos dias 8, 9 e 10 de março de 2019, o Conselho 
Nacional do Brasil realizou o Encontro Nacional de 
Formação na cidade de Osasco (Brasil). O encontro 
reuniu os Coordenadores da Escola de Capacitação 
Antônio Frederico Ozanam dos Conselhos Metro-
politanos da SSVP brasileira, para discutir temas de 
interesse dos formadores e apresentar as atividades 
de formação vicentina levadas a cabo em todo o ter-
ritório deste país da América do Sul.

O tema do Encontro foi “Deixar-se formar para ser-
vir melhor aos nossos Metres e Senhores”. Foram 
apresentadas, além do tema principal, conversas 
sobre “A atuação do Vicentino nas Redes Sociais”, 
“A espiritualidade do Formador” e “Os pobres: 

Nossos Mestres e 
Senhores”. Tam-
bém houve um 
momento para a 
apresentação das 
atividades de for-
mação em cada uma das 7 regiões da SSVP no Brasil.

O Conselho Geral Internacional (CGI) esteve presen-
te no evento através da Coordenadora de Formação 
da Vice-presidência Territorial América 3, consócia 
Renata Mancini, que apresentou uma conversa so-
bre o tema “O Trabalho de Formação do Conselho 
Geral Internacional”. A Coordenadora apresentou 
aos participantes os módulos de formação produzi-
dos pela Vice-presidência Internacional de Forma-
ção do CGI e comentou as realidades de sua aplica-
ção frente à diversidade dos países de onde a SSVP 
se faz presente.
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Ela é membro da Sociedade desde 10 anos de ida-
de e traz consigo 25 anos de experiência servindo e 
apoiando a Sociedade em várias ocasiões, incluindo o 

envolvimento extenso nos programas “Vinnies Youth” e oito anos 
no Conselho Nacional. 

Australia

Claire Victory, a primeira mulher eleita 
como Presidente Nacional da SSVP

Claire tem a honra de várias primeiras para este papel. Ela é 
a primeira mulher eleita para o papel de presidente na Aus-
trália; ela é a primeira Sul-Australiana a ocupar esta função; 
e ela é a mais nova Presidente da Sociedade em 165 anos 
de existência neste país.

Na sua nova função, Claire afirmou que ela estava ansiosa 
em continuar e fortalecer o trabalho da Sociedade para a 
construção de uma sociedade mais justa e compassiva. “No 
contexto de persistência da pobreza e as novas formas de de-
sigualdades, estou ansiosa para apoiar a Sociedade no seu 
papel, como voz principal para a justiça social e mudança.”

“Um desafio fundamental para o futuro de nossa organiza-
ção é garantir o dinamismo de nossos membros, de modo 
a que possamos continuar a responder com esperança e 
amor para aqueles que suportam o peso da pobreza e da 
desigualdade”. “Nós precisamos garantir que estaremos 
operando da maneira mais efetiva possível, mantendo nos-
sa missão no coração de tudo o que fazemos”, disse a nova 
Presidenta Nacional.

Claire Victory sucede Graham West como Presidente: “Em 
nome de todos os nossos membros, eu gostaria de agrade-
cer pessoalmente Graham West por sua dedicação e com-
promisso que ele demonstrou na sua função nestes últimos 
quatro anos”. Claire estará liderando a SSVP na Austrália pe-
los próximos quatro anos. 
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Aniversário de 175 anos  
da SSVP na Inglaterra

noticias do mundo

Em 12 de evereiro de 1844, 13 senhores se encontraram 
no Hotel Sabloniere, localizado na Praça Leicester, em Lon-
dres, e concordaram em formar uma Conferência da “So-
ciedade de São Vicente de Paulo”. Frederick Lucas chegou 

a ser eleito presidente, mas recusou logo em seguida, e Charles Paglioni (o 
dono do hotel) foi eleito como o primeiro presidente. A fundação aconte-
ceu por conta dos os esforços anteriores feitos em Londres e Paris.

Em 1840, Frederico Ozanam tinha 
retornado de Lyon para Sorbon-
ne, em Paris, de onde ganhou um 
grande número de seguidores por 
conta de suas palestras. Em 1841, 
ele conehceu um estudante da 
L’École des Beaux-Arts’ (Escola de 
Belas Artes) chamado George Wi-
gley, que nasceu em Manchester, 
mas foi criado em Boulogne e edu-
cado por uma tia.

Wigley perguntou a Ozanam 
como ele poderia formar uma Confe-
rência em Londres, e foi aconselhado 
de que deveria usar seus contatos 
com a imprensa católica. Conhecen-
do Frederick Lucas, o dono e editor 
do “The Tablet” (uma revista Católi-
ca semanal), George enviou para ele 

uma tradução da Regra.
Enquanto isso, um clérigo an-

glicano que em 1830 se converteu 
ao catolicismo (George “Ignatius” 
Spencer) se tornaria um entusias-
ta da Sociedade. Ele tinha sido or-
denado padre católico e tinha sido 
apontado como diretor espiritual 
do seminário St Mary’s College 
(Colégio de Santa Maria), na cida-
de de Oscott. Sua família era rica 
e aristocrata – sendo tio-avô de 
Winston Churchill (ex-Primeiro Mi-
nistro do Reino Unido) e tio-tata-
ravô de Diana, Princesa de Gales. 
Enquanto isso, no seminário em 
Oscott, ele encontrou-se com M. 
Baudon, então Secretário-Geral da 
SSVP. No seu retorno à Paris, M. 

Baudon  enviou a ele o 
seu primeiro Relatório 
Anual em 1841.

Em 1843, Padre Spen-
cer escreveu um artigo 
para a revista “Catholic 
Magazine” sugerindo 
que os católicos deve-
riam formar e se juntar 
à Sociedade. Esse artigo 
foi reproduzido no “The 
Tablet” e em outros veí-
culos de informação, 
provavelmente também 
escritos por Padre Spen-
cer, que recentemente 
foi declarado “Servo de 
Deus” como o primeiro 

passo para a sua santidade. Esses fo-
ram  os acontecimentos anteriores 
ao encontro em Londres em 1844.    

No fim de 1844, havia cinco 
Conferências em Londres. Em 
1850, na Inglaterra, havia 18 Con-
ferências e 293 membros. Atual-
mente, na Inglaterra e País de 
Gales, existem aproximadamen-
te 1.000 Conferências com 8.000 
membros.

Depois da fundação da Socie-
dade em Paris em 1833, várias 
Conferências foram fundadas na 
Itália (1836) e na Bélgica (1842). 
A Irlanda seguiu a Inglaterra em 
1844, com a Escócia um ano mais 
tarde (1845). É muito bom conhe-
cer a história da criação da SSVP 
em nossos países! Parabéns aos 
vicentinos da Inglaterra e do País 
de Gales pelos 175 anos de exis-
tência da SSVP!  
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solidariedade

Desastre em Moçambique

Durante a noite de 14 de março, o ciclone IDAI, um dos 
piores desastres naturais já registrados, atingiu as pro-
víncias de Sofala, Manica e Zambézia em Moçambique. 

Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, ficou completamen-
te inundada, e a vila de Dondo foi destruída.

O ciclone IDAI deixou um rastro 
de destruição e morte. Mais de 
1.500.000 pessoas foram afeta-
das, e cerca de 510 se afogaram 
ou morreram por falta de me-
dicamentos e alimentos. Esse 
número aumenta à medida que 
começa a faltar água. Vários 
dias após o ciclone, ainda havia 
aldeias inundadas recebendo 
ajuda e sendo evacuadas por 
meio de transporte aéreo.
Nós temos um Conselho com 
5 Conferências em Beira, bem 
como uma casa pertencente às 
Filhas da Caridade, que por vários 
dias permaneceu sem eletricida-
de ou telefone. A maior parte da 
ajuda veio através do represen-
tante da Cruz Vermelha de Mo-
çambique, que é coordenada pelo 
Instituto Nacional de Gerencia-

mento de Desastres (National Ins-
titute of Disaster Management).
O Hospital Central da Beira foi 
danificado e cerca de trinta cen-
tros de saúde estão quase que 

completamente destruídos. O 
retrato local é sombrio. A destrui-
ção das estradas está impedindo 
uma rápida distribuição de su-
primentos, como medicamen-
tos, alimentos e água potável.
As pessoas precisam de aju-
da para reconstruir suas casas 
e também de itens básicos, 
como alimentos, medicamen-
tos, mosquiteiros, kits sanitá-
rios e sementes para reiniciar 
o plantio dos cultivares.
Se você tem a intenção de aju-
dar a SSVP de Moçambique, 
entre em contato com a SSVP 
de seu país ou com Fundo In-
ternacional da Solidariedade 
(FIS) da SSVP. Mais informações 
em site www.ssvpglobal.org.
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Conferência da Divina Misericórdia
O compromisso dos jovens no Senegal 

Com apenas 2 anos desde a sua fundação, os jovens vicentinos da localidade de Mbour, na 
costa do Senegal, ajudam famílias necessitadas, apoiam as crianças para que voltem à es-
cola e estão desenvolvendo uma granja para tornar sua atividade beneficente sustentável.

Esta Conferência, que está agrega-
da ao Conselho Geral Internacional 
da SSVP desde 2017, trabalha 
em estreita colaboração com a 
Paróquia de Sainte Marthe (Santa 
Marta), em Mbour, na pequena 
Costa do Senegal.

Formada por 20 jovens, a 
Conferência se reúne duas vezes 
ao mês para ter um tempo de con-
vivência, assim como para a leitu-
ra e o acompanhamento espiritual 
de seus membros. Trabalham ao 
serviço dos mais necessitados na 
cidade de Mbour e seus arredo-
res, mantendo contato com as 
equipes de voluntários de Fatick 
para ajuda-los a estabelecer novas 
Conferências nesta zona.

Atualmente, a Conferência da 
Divina Misericórdia é presidida por 
Jean Kabou Vital, que teve a opor-
tunidade de representar o Senegal 
no recente Encontro Internacional 
da Juventude da SSVP, em junho 
de 2018 em Salamanca – Espanha.

Sobre sua atividade 
beneficente, também 
podemos dizer que a 
SSVP de Mbour trabal-
ha no âmbito infantil, 
apoiando as crianças 
para que possam aces-
sar à escola e repartin-
do o material escolar 
necessário. Mais de 
40 crianças receberam 
recentemente lotes de 
materiais escolares.

Também, com o fim de 
poder ajudar de uma 
forma sustentável as 

famílias do entorno, a Conferência, 
seguindo o exemplo de outras da 
África, quer levar a cabo um pro-
jeto de criação de animais. Este 
projeto está sendo possível graças 
à uma provisão de um espaço de 
300m2 pelo Sr. Thomas González, 
paroquiano de San Marthe. 

A Conferência, na primeira fase, 
deseja construir uma pocilga de 
7m2 para criar porcos e completar 
o espaço de terra. O objetivo seria 
poder desenvolver uma granja de 
maior dimensão e, se for possível, 
agregar um galinheiro. Os benefí-
cios da venda de produtos agro-
pecuários se utilizariam para o 
autofinanciamento das obras da 
Conferência.
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Experiência do EIJV e JMJ – Panamá 2019

O Jovem é o Agora de Deus. 
O Jovem Vicentino é o Agora 
da SSVP

O mês de janeiro de 2019 
foi especial para os jovens 
de todo o mundo e também 
em especial para os Jovens 
de diversos ramos da Famí-
lia Vicentina, que participa-
ram de 18 a 21 de janeiro 
do Encontro Internacional 
de Jovens Vicentinos (EIJV) 
e de 22 a 27 de janeiro da 
Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ) com o Papa Fran-
cisco, ambos eventos ocor-
reram no Panamá.

O Comitê Internacional de Jovens 
do Conselho Geral Internacional da 
SSVP foi representado pelos jovens:
Willian Alves: Vice Presidente 
Internacional para Juventude, 
Crianças e Adolescentes;
Edgardo Fuentes: Delegado 
Territorial de Juventude para 
América 2
Josmary Palencia: Delega Territorial 
de Juventude para América 3
Boipelo Mathodlana: Delegada 
Territorial de Juventude para África 3

Leo Levin: Delegado Territorial de 
Juventude para Ásia 1
Luke Brouwer: Delegado Territorial 
de Juventude para Oceania

Além dos jovens do comitê, 
também esteve presente o con-
frade Renato Lima, 16º Presidente 
Geral, que participou ativamente 
do EIJV.

“A Alegria de ser vicentino”, foi o 
tema do EIJV e “Eis aqui a serva do 
Senhor, faça-se em mim segundo tua 
Palavra” foi o tema central da JMJ.

O Conselho Geral participou ati-
vamente do EIJV, desde a organ-
ização do encontro, representado 
pelo confrade Willian Alves, com 
a doação de 15 mil dólares para 

a facilitação da estrutura do en-
contro, e com a doação de mate-
riais de divulgação da Juventude 
Vicentina. Durante o EIJV, o confra-
de Willian Alves, fez uma palestra 
sobre o modelo de Ozanam para 
os Jovens, apresentou um Projeto 
Social realizado pelos Jovens 
Vicentinos do Líbano (Transmissão 
de Amor), projeto que tem a ati-
va participação do confrade Said 
Safar do Líbano.

Cerca de 85 jovens vicentinos da 
SSVP de vários países participar-
am do EIJV, que teve uma par-
ticipação geral de 450 jovens de 
diversos ramos da FAMVIN. O en-
contro aconteceu na casa de acol-
himento San José de Malambo 
(Panamá).

juventude
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O Jovem é o Agora de Deus. O Jovem 
Vicentino é o Agora da SSVP

Após os dias do encontro os jov-
ens participaram da JMJ com a 
presença do Papa Francisco, inspi-
rados pelo tema mariano, os jov-
ens participaram de catequeses, 
celebrações, eventos de peregri-
nação, eventos culturais.

Um dos momentos especiais para 
os Jovens do Comitê Internacional, 
foi um momento de oração e par-
tilha. O momento foi conduzido 
por uma oração, meditação do 
Evangelho do dia e partilharam 
vários temas relacionados em 
como aumentar a espiritualidade 
dos jovens na SSVP, como que 
o comitê poderia viabilizar todo 
o aprendizado daqueles dias no 
Panamá para os jovens de todo 
mundo, após a partilha os jovens 
do comitê participaram da acolhi-
da ao Papa Francisco.

Umas das mensagens do Papa 
Francisco que mais chamaram a 
atenção do confrade Willian, foi: 
“Vocês, jovens, devem lutar pelo 
seu espaço hoje, porque a vida é 
hoje, ninguém pode lhe prometer 
um dia de amanhã. Jogue você 
hoje, seu espaço é hoje, como 
está respondendo a isso? Porque 
vós, queridos jovens, não sois 
o futuro, porque é normal dizer 
os jovens são o futuro, não. São 
o presente, vocês, jovens, são o 
agora de Deus.”. De acordo com 
Willian, quando o Papa afirma que 
os “Jovens são o agora de Deus”, 
o papa está afirmando a importân-
cia dos jovens viverem o protago-
nismo na história da igreja, das 

comunidades e das associações 
de leigos, que é o caso da SSVP. 
É possível parafrasearmos esta 
frase dizendo que “os jovens vi-
centinos, são o agora da SSVP”, e 
isto vai em perfeita direção com 
o tema do Encontro Internacional 
de Jovens da SSVP que aconteceu 
em Salamanca em 2018 ( Jovem 
Vicentino como protagonista do 
presente e do futuro da SSVP). O 
Conselho Geral vem promovendo 
várias iniciativas que corroboram 
para o fortalecimento da juven-
tude na SSVP.

A experiência de uma Jornada 
Mundial é um revigoramento para 
os jovens. São várias experiên-
cias: de comunidade, de partilha, 
de caminhada, de amor ao próx-
imo e de uma Igreja em saída, 
como orienta o Papa Francisco 
para toda a Igreja.

Os jovens do comitê puderam ao 
longo dos dias da Jornada vivenciar 
vários episódios que recordavam o 
nosso Carisma de Servir os Pobres, 
um destes episódios ocorreram no 
momento em que após a refeição 
da noite, quando viram que tin-
ham trocado o cupom de refeição 
por muita comida, ao saírem do 
restaurante, distribuíram as re-
feições entre as pessoas mais po-
bres nas ruas da cidade. O carisma 
vicentino sempre esteve presente 
nos dias da JMJ.

O próximo Encontro Internacional 
de Jovens da FAMVIN e a Jornada 
Mundial da Juventude serão em 
2022 em Portugal na cidade de 
Lisboa. O Comitê Internacional de 
Jovens em breve divulgará como 
os jovens vicentinos poderão se 
organizar para participar de am-
bos eventos.

Willian Alves
Vice Presidente Internacional  

para Juventude 

juventude
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Reunião do conselho nacional EUA

DURANTE 10 DIAS DO ÚLTIMO MÊS DE JANEIRO, O PRESIDENTE 
GERAL DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO (SSVP), 
CONFRADE RENATO LIMA DE OLIVEIRA, PERCORREU OS ESTADOS 
UNIDOS VISITANDO OS CONSELHOS CENTRAIS DE PHOENIX, 
SAINT LOUIS E FILADÉLFIA, ALÉM DO CONSELHO NACIONAL.  

Ele foi acompanhado em sua jornada pelo confrade Mike Nizankiewicz 
(Vice-presidente Territorial Internacional para a América 1). A primeira 
parada do Presidente Geral foi em Phoenix. Lá, visitaram os refeitórios 
vicentinos mantidos pelo Conselho Central, a fazenda hidropônica, 
bazares vicentinos de segunda mão (brechós) e dispensários de 
alimentos. Eles participaram de várias reuniões, incluindo uma com 
a equipe técnica do Conselho e com os Vicentinos na sede da SSVP 
(chamada de “campus vicentino”), que abriga uma variedade de 
edifícios diferentes, oferecendo uma infinidade de serviços para 
irmãos necessitados (chamados pelos vicentinos carinhosamente de 
“convidados especiais”).

Renato, também um convidado, teve a oportunidade de dirigir algumas 
palavras aos generosos doadores da SSVP local. Além disso, nosso 
Presidente Geral foi entrevistado para o jornal católico da Diocese de 
Phoenix (“The Catholic Sun”) e para um programa de rádio (“Bishop’s 
Hour”). A primeira parte de sua viagem terminou com um jantar de 
recepção oferecido pelos vicentinos de Phoenix.

Presidente 
Geral visita 
os Estados 

Unidos 

Fonte:  
Conselho Nacional dos EUA
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Presidente Geral visita  
os Estados Unidos 

necessitados”, disse John Foppe, diretor executivo do 
Conselho Central de St. Louis.

A etapa final da jornada do confrade Renato o levou 
à Filadélfia para a reunião anual do Comitê Executivo 
da Família Vicentina (VFEC). Enquanto esteve lá, ele 
também participou de reuniões onde se encontrou 
com vicentinos locais para participar da partilha do 
pão e falar sobre o trabalho da Sociedade na Filadélfia. 
“A visita do presidente Renato foi extraordinária”, 
disse o confrade Pat Walsh, presidente do Conselho 
Central da Filadélfia. “Ele falou ao meu coração 
enquanto falava sobre a importância das visitas 
domiciliares. Essas visitas precisam ser genuínas. 
Nosso tempo com aqueles a quem servimos é muito 
mais importante do que o dinheiro que damos”, 
enfatizou Pat.

Da Filadélfia, nosso confrade Renato viajou para 
a Cidade do Panamá (Panamá) para participar da 
Jornada Mundial da Juventude 2019. Foi uma bênção 
maravilhosa ter o Presidente Internacional visitando 
os Estados Unidos para ver o trabalho inspirador 
que os vicentinos daqui estão a fazer para ajudar 
aos nossos irmãos carentes. Agradecemos a todos 
os Conselhos que acolheram o Presidente Geral, 
e agradecemos especialmente aos confrades e 
consócias que organizaram a sua visita.

De Phoenix, o confrade Renato viajou para Saint Louis, 
onde foi recebido com uma grande nevasca! Isso 
não o impediu de conhecer a maravilhosa história 
vicentina que encontra seu lar em St. Louis (a SSVP 
foi fundada nos EUA em 1845 naquela cidade). Ele foi 
recebido em St. Louis com um jantar oferecido pelo 
Conselho Central. No dia seguinte, os vicentinos de St. 
Louis levaram os confrades Renato e Mike à cidade de 
Perryville (Missouri) para visitar o Santuário Nacional 
de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.

Uma coincidência de datas permitiu que o Presidente 
Geral participasse da reunião do Conselho Nacional 
enquanto estava em St. Louis, onde passou um bom 
tempo com membros do Conselho responsáveis 
pelos serviços e departamentos nacionais. Isso 
ofereceu uma oportunidade única para o Presidente 
internacional ver como o Conselho Nacional opera. 
Suas últimas paradas em St. Louis foram a Catedral 
Basílica (chamada de “Catedral Nova”) e a Catedral 
Antiga, localizada no centro de St. Louis (onde a 
primeira Conferência da SSVP nos Estados Unidos foi 
fundada).

“Foi uma verdadeira benção ter o confrade Renato 
conosco para compartilhar a história da SSVP em Saint 
Louis, conhecer os vicentinos daqui e testemunhar 
o trabalho que eles fazem pelos nossos irmãos 

Refeitório Social em Phoenix

visitas institucionais
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in memoriam

Ao nosso confrade  
Amin de Tarrazi:  
Uma vida bem vivida 

A Sociedade de São 
Vicente de Paulo 
não prosperaria 
como nas últimas 
décadas, se não 
fosse por Amin de 
Tarrazi. 

Sua vida era a Sociedade e a Sociedade era sua vida, dedicando seu tem-
po ao serviço de muitas pessoas necessitadas. 

Juntou-se à SSVP há 70 anos foi o representante da juventude do Con-
selho Geral Internacional nos anos 60, presidente nacional da SSVP da 
França de 1967 a 1981 e presidente do Conselho Geral Internacional de 
1981 a 1993. 

Seu serviço intenso como presidente Geral não o impediu de ser um 
servidor ativo na Sociedade. Mesmo nas tarefas mais comuns e simples, 
ele colocou todo o seu coração. Ele era verdadeiramente um homem 
inflamado pelo amor de Deus, um amor que o impulsionou a ser um 
Vicentino comprometido e apaixonado. 

Descanse em paz agora 
querido confrade. Amin, 
é hora de estar na pre-
sença de Deus e colher 
os frutos de suas boas 
obras. 

“E seu senhor lhe disse: 
Muito bom, servo bom e 
fiel! Tu foste fiel no pou-
co mas eu te colocarei no 
muito; Venha e participe 
da alegria de teu sen-
hor”. Mt 25,21 

Amin faleceu aos 90 anos 
de idade no hospital Am-
broise-Paré, em Boulog-
ne-Billancourt, onde vinha 
internado a alguns dias.
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16º Presidente Geral 
Internacional: 
Renato Lima de Oliveira (Brasil)

Vice-presidente Geral
Joseph Pandian Thomas (Índia)

Secretário Geral
Bertrand Ousset (França)

Tesoureiro Geral
Larry Tuomey (Irlanda)

1º Vice-presidente  
Geral Adjunto
Joseph Makwinja (Botsuana)

mesa diretora do conselho geral internacional
(Estatutos da Confederação: 3.16 a 3.18)

1.- MESA DIRETORA 
(de acordo com a Regra)

(Statues of the 
Confederation: 3.16 to 3.18)

2.- OUTROS MEMBROS 
DA MESA DIRETORA

 (Convidados pelo PGI)

(Estatutos da 
Confederação: 3.16.4)

2º Vice-presidente  
Geral Adjunto
Sebastián Gramajo (Argentina)

Vice-presidente Internacional 
para a Juventude, Crianças 
e Adolescentes
Willian Alves (Brasil)

Assessor Espiritual
Andrés Motto C.M. (Argentina)

Vice-presidente Internacional 
para Formação: 
María Luisa Téllez (Espanha)

Vice-presidente 
Internacional para Estrutura 
e Projetos Especiais
Maurice Yeung (Hong Kong)

Vice-presidente Internacional 
para Relações Institucionais 
e Administração
Carmela Addante (Canadá)

Diretor da Concordata
Jean-Noël Cormier (Canadá)

Diretor do Plano  
Estratégico
Alfons ten Velde (Holanda)

Diretor de IFAC
Graham West (Austrália)
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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

Formação
Permanente e para  
todos os membros

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

União Fraternal
Construir uma rede global  
de apoio espiritual e material

Expansão
Presença em todos  
os países do mundo

Família Vicentina
Colaboração permanente  
e profunda

Solidariedade
Parcerias internacionais  
e locais

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar  
sua efetividade

1

2
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