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Editorial

Três anos de muito trabalho!
No dia 9 de setembro
de 2019, nosso mandato
na qualidade de 16º Presidente Geral da Confederação Internacional atinge
a metade do período, ao
completar três anos. Nesse tempo, juntamente com
uma diretoria internacional extremamente colaborativa e os funcionários muito preparados da
sede de Paris, conseguimos levar adiante uma
série de projetos, programas e iniciativas, que
marcaram o intenso trabalho no Conselho Geral
Internacional.
Alguns exemplos que nos motivam: ampliamos a presença da SSVP para mais quatro nações (Libéria, Ilhas Cayman, Chipre e Albânia).
Estamos resgatando efetivamente a memória
dos sete fundadores com uma série de atividades em reconhecimento a eles: Anos temáticos,
concurso de redações, festival de cinema, nova
canção, publicações, visita aos túmulos etc.
Melhoramos a comunicação e a transparência: criação da revista “Ozanam Network”, novo
vídeo institucional, Ozanam TV, forte presença
nas redes sociais, mais relatórios. Fortalecemos
as ferramentas de formação: novos módulos de
capacitação, manuais e novos livros. Estamos
dando mais voz, protagonismo e espaço para a
juventude, crianças e adolescentes, com a realização de diversas iniciativas: criação do “Dia
Mundial da Juventude” (4 de julho), coleta especial e encontros mundiais com frequência.
Aumentamos a proximidade com a Família
Vicentina, com a Igreja, com as Nações Unidas
e com outras entidades globais. Com a graça
de Deus, teremos uma nova sede a partir de
novembro, mais moderna e maior, preparando adequadamente o Conselho Geral para o
futuro.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Foram três anos de
muitas realizações, mas
também de muito trabalho. Pude visitar mais de
30 países, e assim, venho
aprendendo com todos
vocês sobre a pujança e
universalidade da nossa
Sociedade. Ser Presidente
Geral é um privilégio, uma
bênção, um dom de Deus e, acima de tudo, um
serviço inigualável aos confrades e aos assistidos.
Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele
nos deu para poder continuar a obra dos meus
antecessores, procurando sempre agir com humildade, diálogo e caridade, especialmente nas
minhas fragilidades.
Agradeço a Deus pela perseverança que Ele
nos deu para enfrentar, com resiliência, muita
oração e fé, algumas dificuldades que encontramos e que seguramente encontraremos nessa
caminhada. Aproveito ainda, esta ocasião, para
agradecer, do fundo do meu coração, a todos os
vicentinos que nos auxiliam em alguma função
de serviço na Estrutura Internacional, os funcionários da sede e aos Conselhos Superiores, que
nos revigoram o ardor, as ideias e o compromisso de fazer sempre mais, com a mesma dedicação e empenho. Também à minha família pelo
apoio, companheirismo e compreensão.
Obrigado por tudo. E sigamos juntos nos próximos três anos, até 2022! Todos juntos, em unidade, caridade e harmonia, tratando de fazer o
nosso melhor para a nossa estimada SSVP, pois
somos meros instrumentos de Deus e o que fazemos não é para nós, e sim para dar a maior
glória a Deus.
Renato Lima de Oliveira
16º PGI
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ano temático de paul lamache

Vocês
conhecem
Paul
Lamache?

Professor eminente de Direito e, sobretudo, um dos
sete fundadores da primeira Conferência de Caridade
em 1833, amigo íntimo do Beato Federico Ozanam, foi quem, entre os primeiros, denunciou a escravidão. O Conselho Geral encontrou um documento excepcional que elabora seu retrato. Trata-se
de um artigo publicado em 1933 (por ocasião do centenário de
nossa associação) em um jornal semanal de Grenoble intitulado
“A Cruz de Isère”. Através das muitas anedotas que nos contam,
descobrimos este homem de bem, brilhante, mas profundamente
humilde e piedoso cuja vida simples não deixa de nos surpreender
e inspirar…

Algumas lembranças

Artigo publicado no periódico semanal “La Croix de l’Isère” de
domingo 11 de junho de 1933, Grenoble.
Agora que se celebra o centenário das Conferências de
São Vicente de Paulo, é interessante para nossos leitores
recordar a fisionomia de Paul Lamache, que viveu em Grenoble durante dezessete anos e que foi um dos promotores
desta bela instituição.

Ele nasceu na Normandia, em Saint-Pierre-Eglise em 1810.
Sua família era totalmente cristã. Um dado simples, bastante
curioso e bastante raro, dá uma ideia disso: durante mais de um
século, sem interrupção, a paróquia de Pernelle teve Lamaches
como padres.
A revolução arruinou quase totalmente os Lamache. Ao mesmo
tempo, deu ao avô de Paul a ocasião de servir à religião proscrita. Na pequena casa paterna de Saint-Pierre-Eglise eles esconderam sacerdotes e
o relicário que adornava o altar onde celebravam a Missa ainda existe.
Logo Paul Lamache deve deixar este meio patriarcal, seus estudos o
levam primeiro a Rouen e depois a Paris.
Foi em Paris que conheceu Ozanam. Apesar da distância de seus países de origem, muitas circunstâncias os aproximavam: ambos filhos de
médico, ambos irmãos de um sacerdote.
Entre os estudantes, constatam a influência Volteriana: surgem discussões frequentemente tumultuosas. Um dia, em 1833, ao sair de uma
reunião, Ozanam disse a seus companheiros, voltando-se especialmente
a Lamache: “Você não acha que já é hora de unir a ação à palavra e de
afirmar com atos a vitalidade de nossa fé?”.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Vocês conhecem Paul Lamache?

Todos acolheram a ideia com entusiasmo e, alguns
dias depois, no pequeno quarto de Paul Lamache, no
hotel Corneille, se reuniam os sete primeiros membros das Conferências.

que ia se casar, e voltando a si mesmo, ele acrescenta:
“Quanto a teu pobre amigo Lamache, há razões de
peso para temer que necessite pelo resto de sua vida
uma virtude muito difícil e muito dura, a resignação.”

Paris deve também à mesma iniciativa outra instituição de grande prestígio. Uma vez mais, foram os
inseparáveis amigos, Ozanam, Lallier e Lamache os
que se apresentaram, em 13 de janeiro de 1834, na
casa do arcebispo Monsenhor de Quelen, a fim de
obter um ensino religioso especialmente dirigido, do
alto da cátedra metropolitana, à juventude dos colégios. As Conferências de Nossa Senhora, que tornaram ilustres a tantos nomes e que salvaram tantas
almas, responderam pouco depois a este desejo.

Um pouco depois, em fevereiro de 1843, a bondade divina favoreceu seus desejos e casou-se com a
senhorita Henriette d’Humbersin, filha de um tenente
coronel de artilharia e neta de Philippe Lebon d’Humbersin, o inventor da aluminação de gás. Ela seria sua
companheira por meio século.

Esqueçamos agora, se possível, as grandes coisas
nas quais sua juventude se viu implicada, para seguir
o curso mais modesto de sua vida e indicar as principais etapas dela.
Tendo terminado seus estudos e obtido o diploma
de doutor em direito, Paul Lamache teve primeiro alguma dificuldade em orientar seu futuro. Começou
no colégio de advogados de Paris, colaborou com diversas revistas jurídicas e literárias, participou, entre
outras coisas, da fundação do Correspondant; tornou-se conhecido graças a vários opúsculos que tiveram repercussão. A ele corresponde primeiro, a honra de reclamar, em 1842, a libertação dos negros. Seu
irmão, o abade Jérôme Lamache, que foi padre em
Saint Pierre (Basse-Terre) de Guadalupe, lhe informou
muito sobre o assunto. Jérôme tinha uma grande influência sobre os negros, que o consideravam como
um salvador.
Pioneiro modesto e desconhecido, Paul Lamache
abre o caminho que seguirão até o final do século os
mais ilustres libertadores dos escravos, como o Cardeal Lavigerie.
No momento em que começou a reunir os documentos que iria usar, ele já tinha um talento maduro.
Em seus escritos sobre escravidão, Paul Lamache não
precisava de mais inquietudes sobre seu futuro: não
só tentava entrar na magistratura, mas ainda se preocupava em criar um lar. A incerteza sobre o futuro,
a ausência de um trabalho estável, as funções remuneradas o fazem temer um adiamento indefinido de
seus desejos mais legítimos. Ao escrever a um amigo
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Por toda sua vida, sentiria o amor pelos pobres e
pelas Conferências de São Vicente de Paulo. Prova
disso é esta divertida história: em Grenoble, no sótão da paróquia de Saint-Bruno, vivia uma boa anciã,
muito castigada pelos anos… Era a visita preferida do
Sr. Lamache. Já não era muito jovem; era uma escada
dura de subir, mas apesar disso, era muito regular em
sua visita de caridade. Próximo de sua protegida, seu
rosto se iluminava com tal alegria quando falava que
um dia, rindo, a Sra. Lamache disse: “Paul, sabe que
logo terei ciúmes de sua boa anciã”. Ele no podia ficar
impassível ante a miséria.
Infelizmente não era nada rico, mas tentava de
tudo para ajudar os que sofriam, como mostra esta
anedota:
Em suas visitas a uma família necessitada, ele havia observado uma pobre operária que corria o risco
de ficar corcunda. Em sua segunda visita, viu que seu
estado havia piorado. Mas onde encontrar os recursos necessários para tratá-la? Em seguida, pensou em
seus grandes mantenedores, os Cartuxos. Ocorre que
uns dias antes tinha subido à Grande Cartuxa para estender a mão a seus pobres. Não aguentando mais,
com sua melhor pluma, escreveu ao Padre Prior; ao
mesmo tempo em que comunicava à Sra. Lamache
seu temor de que, desta vez, lhe negariam ajuda.
Na volta do correio, o bendito envelope chegava
com os subsídios solicitados. Aqueles bons frades
nunca lhe negavam auxilio para suas obras.
Parece-me oportuno recordar aqui; o Sr. Lamache
viveu rodeado de sua família. Há só alguns anos morriam, a pouca distância uma da outra, as senhoritas
Adrienne e Marie Lamache, suas filhas.

5

ano temático de paul lamache
O doutor Lamache, de St-Marcellin, as havia precedido na tumba. Este, ainda mais que os demais, por
sua carreira, parecia continuar no país do apostolado
de seu pai. Sentindo-se tocado e perdido, me dizia estas palavras que resumem sua vida: “Para abrir-me as
portas do Céu, conto com as crianças que batizei após
seu nascimento e com os moribundos a quem administrei os sacramentos”. De fato, se ele não os tivesse
velado, quantos teriam morrido sem os sacramentos!
Entre os netos de Paul Lamache, vários ouviram a
chamada de Deus. Um deles, Maurice Lamache, filho
de M. Lamache estabelecido em Lyon, se fez sacerdote; sua irmã Elisabeth, religiosa do Bom Pastor e, finalmente, Marie Lamache, filha do doutor, superiora
da Visitação de Vif, morreu há alguns meses.
Permitam-me recordar que quando Paul Lamache
estava próximo da morte, um membro das Conferências de São Vicente de Paulo reclamou um posto de
devoção que consistia em velar por seu benfeitor. Este
membro, carpinteiro, havia chegado pobre a Grenoble com sua família e se lembrava do bem que naquele
momento lhe havia feito o Sr. Lamache.
Por aí não parou seu agradecimento. Vários anos
mais tarde, quando a Sra. Lamache, mais idosa, já não
podia sair, ele lhe fazia curtas visitas e inclusive uns
dias antes de sua morte, quando ela ainda tinha plena
lucidez mas seus olhos já se nublavam, expressou o
desejo de que lessem para ela alguma obra piedosa,
ele reclamou de novo seu posto de devoção e lia para
ela.
Para terminar, só vou citar uma característica de
Paul Lamache e Dom Bosco. A canonização próxima
do santo religioso dará a esta recordação uma piedosa atualidade.
Fazia alguns anos que o Sr. Lamache estava em
Grenoble quando sua mulher caiu gravemente doente: não conseguia se alimentar e os médicos a consideravam perdida. Humanamente, não havia nada
mais a fazer. Mas, com sua profunda fé, Paul Lamache, ao saber que Dom Bosco estava de passagem por
Grenoble, faz uma última tentativa. Foi então que se
pôde ver atravessando a multidão um ancião de cabelos brancos. Ele se ajoelha ante o santo religioso,
lhe pede sua benção e suplica que reze para obter a
cura de sua esposa.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Dom Bosco parece refletir:
- Faça pelos pobres algo que custe muito! Suas
filhas têm joias de família às quais estejam muito
apegadas?
- Sim!
- Pois bem, enviem-nas para as obras de minha
paróquia de Maria Auxiliadora.
Como se vê, o sacrifício era duro. Contudo, uns
dias mais tarde, foram oferecidos os pequenos tesouros de família. Logo chegaria um telegrama de Dom
Bosco que dizia: “A cura será obtida se for necessária
para a salvação”. Pois bem, a Sra. Lamache viveu vinte
anos mais!
Quando se evoca este passado, e o bem que foi feito graças à generosidade de Paul Lamache, nos sentimos arrastados a uma peregrinação a St. Roch para
nos ajoelharmos ante a tumba daquele que compreendeu e praticou tão sobrenaturalmente a caridade
de Cristo.

Visita ao túmulo de
Paúl Lamache
No âmbito dos actos do Ano Temático de Paúl
Lamache e como de costume desde que esta
iniciativa foi lançada pelo Conselho Geral Internacional, alguns membros do “board” do
CGI deslocaram-se para Grenoble-França, no
dia 10 de setembro, para visitar e honrar o túmulo do cofundador da SSVP, Paúl Lamache.

Grenoble

6

atividades internacionais
Foto de família no encontro anual CGI em Porto

Plenária Anual Internacional do Conselho Geral
Porto 2019
Entre 11 e 15 de junho, a cidade de Porto (Portugal) foi anfitriã da reunião plenária
internacional promovida pelo Conselho Geral Internacional, que é celebrada anualmente, e que este ano completa o 180° aniversário de sua fundação.
Lugar e boas-vindas

“que é a amizade do grupo que merece ser associada
ao começo da Sociedade”. Assim, a exemplo de nossos fundadores, estou seguro de que os debates terão
lugar em um clima de amizade, harmonia, respeito e
colaboração, porque estas são as verdadeiras qualidades vicentinas.

A Casa Diocesana del Vilar foi o centro de acolhida
dos membros do Conselho Geral Internacional (CGI),
Mesa (Board), Vice-presidentes Internacionais Territoriais, Seção Permanente e Comitê Executivo Internacional (CEI). Estas reuniões têm como objetivo principal debater assuntos da Confederação que afetam Desenvolvimento do encontro
as Conferências e os Conselhos Nacionais.
Nos primeiros dias, 11 e 12 de junho, foi realizada
Além de ser um encontro de trabalho, é também uma oficina de trabalho com os 12 vice-presidentes
uma magnífica ocasião para que nos conheçamos territoriais e os 23 coordenadores de área, responsámais, compartilhar ideias e projetos em benefício dos veis pela administração da estrutura da SSVP em todo
mais necessitados e fomentar a fraternidade entre o mundo.
nós, os vicentinos, com o propósito de acrescentar
a segunda rede de caridade que é a que imperou na
Nos dias 13 e 14 de junho, foi celebrada a reunião
reunião do Porto.
da Seção Permanente e do Comitê Executivo Internacional (CEI).
Após a carinhosa recepção por parte de nossos
confrades portugueses e a finalização das orações,
Dia 15 de junho, exposição de lojas solidárias viteve lugar o discurso de abertura do presidente ge- centinas.
ral, nosso confrade Renato Lima, onde se destacaram
as qualidades vicentinas: ... neste Ano de Lamache,
No dia 16 de junho teve lugar a reunião ordinária
quero destacar uma de suas frases, quando sublinhou da Junta Diretora do Conselho Geral.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Plenária Anual Internacional do
Conselho Geral. Porto 2019

Dias 13 e 14 de junho
A Seção Permanente é como um “Conselho de Administração” do CGI. Reunida para tal fim, aprovou as
contas anuais do exercício 2018, o orçamento anual
do CGI, os projetos, as cartas de agregação ou instituição quando se refere aos Conselhos e outras resoluções.
Relatórios e palestras
Nesse mesmo dia, 13 de junho, festividade de Santo
Antônio de Pádua, foi apresentado o relatório da CIAD
e a atualização sobre países específicos por Joseph
Pandian, o relatório do Departamento Estratégico por
A. Ten Velde, o avanço do Plano Estratégico por E.
Marques, o relatório da Mediadora Geral por Marie
F. Salésiani-Payet, os progressos na comunicação por
Isabel Garzo, que destacou entre outros os esforços
para adaptar e melhorar o site internacional, o relatório sobre a FamVin por R. Tavares, o relatório sobre a
ONU preparado por Ed. Keane e o relatório sobre as
relações com o Vaticano a cargo de A. Gianfico.
Pela tarde continuaram as palestras. A primeira, a
cargo do 1º Vice-presidente geral adjunto, J. Makwinja. Depois, o relatório sobre projetos para a juventude
por W. Alves, no qual se destacou pela primeira vez
na história da SSVP, o anúncio da realização de uma
coleta mundial simultânea dedicada à juventude vicentina no próximo dia 4 de julho e o relatório sobre
a Formação, por María Luisa Téllez.

Logo, Memórias, Vídeo Institucional e Livros
Foi realizada a reunião da Mesa Diretora e a Comissão
Especial criada para estudar o logo da SSVP.

Foram apresentadas duas novas memórias institucionais, “Salamanca 2018, juventude vicentina” e
a trienal “Junho 2016 – Junho 2019”, desenvolvidas
pela Comissão de Comunicação Internacional. Este
A seguir, foi apresentado o relatório sobre o de- último documento será entregue ao Secretário Geral
senvolvimento da Estrutura + SSVP Plus por Maurice das Nações Unidas na próxima visita do Presidente
Yeung e o relatório sobre as relações institucionais. Geral a Nova York.
Também foi comunicada a situação do processo de
canonização de F. Ozanam pelo Vice-presidente geApresentou-se também o novo Vídeo Institucional
ral adjunto, S. Gramajo, para concluir com o relatório e dois livros: “Santidade da SSVP”, do brasileiro Gesobre estratégia para irmanamentos internacionais, a siel Junior e “Reflexões vicentinas ao evangelho”, do
cargo de T. Muir.
também brasileiro Eduardo Marques. Além disso, por
parte do Conselho de Porto, nos presentearam com o
Igualmente, foi apresentada a “Campanha 13 Ca- livro “Federico Ozanam, esboço de uma cronologia”,
sas” promovida pela Famvin Homeless Internacional, publicado para esse evento, do Padre Manuel Mene foi feita uma menção especial às Conferências da des.
Terra Santa para solicitar apoio.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Plenária Anual Internacional do
Conselho Geral. Porto 2019

A seguir, escutamos a conferência do padre Bertin
Sanon, superior geral dos religiosos de São Vicente
de Paulo, “Os religiosos de São Vicente de Paulo, sua
história e suas obras”.
Os RSV, fundados por Jean-Leon Le Prevost, que
foi confrade da SSVP em Paris, é um ramo da Família Vicentina que tem um patrimônio e raízes comuns
com a nossa SSVP.
Assinatura de acordo de cooperação
Assinatura do convênio com os Religiosos de
São Vicente

Com eles, com os RSV, chegou-se à assinatura de um
acordo de cooperação internacional para estreitar relações entre as duas instituições.

Conferências e palestras de conteúdo espiritual

Canção Os Sete Fundadores

Momentos para viver a espiritualidade foram as palestras do Dr. Guzmán Carriquiry Lecour, Vice-presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina,
“O papel do leigo na Igreja do Papa Francisco”, e a de
Dom Manuel da Silva Rodrigues Linda, Bispo do Porto,
que nos instou a entender as novas formas de pobreza, que compreendem a violência, o assédio, os estados de depressão, e ante os quais ele nos incentiva a
inovar, “já não se trata só de dar de comer ou de fazer
visitas a domicílio”.

A grande surpresa foi a apresentação de “Os sete
fundadores”, nova canção para a SSVP internacional
Como recompensa para um intenso trabalho,
Paulo Cesar Felizardo da Silva nos apresentou sua
emocionante composição “Os sete fundadores”, interpretada em português por seu filho, José Augusto
Felizardo da Silva. Ambos nos entusiasmaram com
suas palavras e sua voz, respectivamente.
Em seguida, Claudia Zamora, apresentou uma versão em espanhol cheia de doçura e sensibilidade, que
levou o coração dos confrades a esse ponto de emoção em que nos sentimos unidos e orgulhosos de ser
vicentinos.
Obrigado por suas vozes e o amor colocado na interpretação.
Medalha “Caridade em Esperança” ao Movimento
Escoteiro

Cantores do hino aos 7 fundadores no
momento de sua apresentação em Porto
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Celebramos a segunda entrega da medalha “Caridade em Esperança”, a mais alta distinção de nossa Sociedade, à Organização Mundial do Movimento Escoteiro. O PGI Renato Lima de Oliveira, acompanhado
por Joseph Pandian Vice-presidente, Bertrand Ousset
secretário e Larry Tuomey, tesoureiro. A condecoração foi recebida por D. Craig Turpie, presidente internacional do Movimento Escoteiro.
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A iniciativa foi aprovada pela Mesa do
Conselho Geral Internacional em 16 de
dezembro de 2016 em Paris, e nasceu
fruto de um desejo de expressar o reconhecimento a outras pessoas ou instituições que realizam ações em benefício dos
mais pobres, que são exemplo de “serviço em esperança” e, ao mesmo tempo, se
pretende estreitar laços com outros coletivos ou entidades com os quais a Sociedade mantém objetivos comuns.

Renato Lima junto a Craig Turpie, Presidente
internacional do Movimento Escoteiro

Nosso Presidente Geral destacou que
os Escoteiros, fundados em 1907 e com
sua sede internacional em Kuala Lumpur, Malásia, “são exemplo de ajuda aos jovens e se
distinguem por sua iniciativa, coragem, disciplina e
busca de desenvolvimento pessoal. Sua missão, visão e valores estão muito em linha com as da SSVP,
já que sua base está também em criar uma rede de
amigos e trabalhar por e ao serviço da caridade”.
Seu lema é: “Criar um mundo melhor”. Além disso,
ambas instituições estão em um grande número de
países a nível internacional: os Escoteiros em 170 e
nós em 156.

Craig Turpie mostrou sua emoção e agradecimento em nome dos 50 milhões de meninos e meninas
que formam o movimento “Os escoteiros não buscam agradecimento, fazem o que têm que fazer fiéis
a sua promessa de ajudar a os demais, mas quando
se entrega um reconhecimento deste tipo, significa
uma manifestação de confiança no que estamos fazendo, para mim é uma honra recebê-lo em nome do
Movimento Escoteiro”

Dia 14 de junho
Reunião do CEI. Novos países. Aprovação de
acordos.
No dia 14 de junho se reuniu o Comitê Executivo Internacional (CEI), que é formado por países com mais
de 1.000 Conferências ativas e agregadas, mais cinco
países escolhidos livremente pelo Presidente Geral:
Austrália, Brasil, Estados Unidos, Índia, Inglaterra e
Gales, Irlanda, Itália, França, Zâmbia, Camboja, México, Samoa, São Tomé e Príncipe e Tirol do Sul.
Estes países representam quase 90% de todos os
vicentinos do mundo. Portanto, as decisões tomadas
por este Comitê têm plena validade e representatividade. O CEI é o órgão mais próximo ao Presidente
Geral, que o assessora e define as estratégias.

O CEI aprovou os relatórios e a gestão relativos a
2018 do presidente, do secretário e do tesoureiro geral, assim como o do auditor, ratificando os orçamenO movimento tenta adaptar-se dia a dia às neces- tos para 2019 e outras propostas econômicas apresidades dos jovens e busca mudar suas vidas, as de sentadas pelo tesoureiro.
suas famílias e comunidades e assim, as dos povos e
cidades de todo o mundo. Desta forma, se transforTambém foram aprovados como membros conmaram no principal movimento juvenil educativo e vidados do CEI por 2 anos, a partir de setembro de
com maior desenvolvimento de liderança no mundo. 2019, estes 5 países: Canadá, Nova Zelândia, Croácia,
Turpie afirma, “ao olhar o mundo, vemos que nossa Líbano e Sri Lanka.
missão nunca foi mais essencial”.
Entre outros acordos, foi unânime a aprovação da venAmbas instituições, SSVP e o Movimento Escotei- da da atual sede em Paris e a compra da nova no número
ro, fiéis a seus carismas, assumiram o firme propósito 65 da Rue Glaciere. Com este motivo, aprovou-se a criade continuar sua colaboração e ações conjuntas.
ção da sociedade mista denominada “Amín de Tarrazi”.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Para fechar a sessão, discutiu-se o crowfunding, as
diretrizes SSVP relacionadas aos meios sociais e sobre
os avanços da comissão encarregada da modificação
dos Estatutos e Regra internacional.

Plenária Anual Internacional do
Conselho Geral. Porto 2019

Próximo encontro internacional
O próximo encontro internacional terá lugar, D.m.,
em junho de 2020 na cidade de Nairóbi (Quênia).

Dia 15 de junho
Exposição das lojas solidárias vicentinas
Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e Gales e Irlanda,
países onde as lojas solidárias vicentinas levam anos
funcionando com grande sucesso, compartilharam
conosco seu funcionamento e os principais objetivos
propostos para este projeto. “obter dinheiro é importante para levar a cabo nossas obras sociais, mas o
principal é o trabalho vicentino que podemos realizar
através destas lojas”
16 de junho
Para finalizar este exitoso encontro, foi celebrada a
reunião ordinária da Mesa Diretora do Conselho Geral, que ocorre a cada três meses.
Transparência
Queremos agradecer de forma especial à Ozanam TV
as transmissões ao vivo que fomentam a transparência
de todos os encontros, e anunciar que todas as palestras, vídeo institucional e outros documentos de divulgação serão disponibilizados no site internacional.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Muito obrigado de novo a todos os participantes,
em especial a nossos confrades lusos pela preparação deste magnífico encontro, a todas as autoridades eclesiásticas e civis, aos palestrantes, e em
especial a todos e a cada um dos confrades que se
deslocaram a esta bela cidade. Da mesma forma,
aos confrades que seguiram ao vivo este encontro, através das redes sociais e pela Ozanam TV, assim como aos funcionários, tradutores, técnicos
e demais pessoas que fizeram tudo isso possível.
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2º Encontro
Territorial
Amèrica II
Con Com o lema “formados
para servir melhor”, de
24 a 26 de abril deste ano,
os presidentes nacionais
dos países da Costa Rica,
Guatemala, Honduras,
México, Panamá e República
Dominicana acompanhado
por seus Diretores de
Formação e Equipe de
Coordenação se reuniram
no Seminário Vicentino de
Xochimanca, localizado
na Cidade do México, para
realizar seu 2º Encontro
Territorial América II. Em
nome do CGI, contamos com
a participação de Sebastián
Gramajo, 2º Vice-presidente
Geral Internacional, e
María del Carmen Guzmán
Soto, Vice-Presidente
Internacional América II.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Na cerimônia de abertura diferentes membros deram suas mensagens
de boas-vindas, foi lida a resenha do encontro anterior, foi feito o convite
a cantarem o hino da SSVP, membros da SSVP do México apresentaram
danças regionais para a acolhida e, em seguida, encerrou este momento
com a Misaa de abertura celebrada por Pe. Luis Lusarrera Indurain, CM
Assessor Nacional da SSVP México...
Os temas de estudo e formação apresentados foram: Liderança e
Equipe de Trabalho, de Luz María Ramírez González, Presidente Nacional
da SSVP México e Diretora de Formação da Região; A Vocação Vicentina
no Cotidiano, a cargo do Padre Jesús Plascencia, C.M., Padre Superior
da Congregação da Missão do México; A Visita Domiciliar na Tradição
Vicentina, a cargo de Ir. Carolina Flores, HC. Workshop de Projetos Especiais, por Juan Cristobal García Catavi, Diretores de Projetos da Região;
Assuntos Jurídicos dos Projectos dos Conselhos Nacionais por Sebastián
Gramajo (CGI) e Actividades do Representante da Juventude por Edgardo José Fuentes Flores.
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Como parte do programa, foi apresentado um vídeo do presidente Renato Lima e o Plano de Formação proposto pelo vice Internacional, organizado em
três módulos. Entregou-se a cada participante um
guia breve cópia das Conferências Breve Guia, e do
país entregue em um USB uma biblioteca eletrônica
contendo diferentes livros, áudios, vídeos, compêndios, manual sobre o uso do logotipo, letras circulares
etc. além dos temas e publicações do CGI como apoio
à Formação Espiritual, Cristã e Vicentina.
Durante os três dias, viveram momentos de encontro com Deus através da oração, as Celebrações
Eucarísticas presidida por nossos Assessores e animada pela conferência Maria Reina, que levou os participantes a sentir a presença de Deus que acompanha
a nossa missão ee entrega e serviço aos pobres. Eu
não poderia faltar a visita e missa na Basílica de Guadalupe, foi um muito emocional e significativo para
todos os participantes, já que além de apresentarem
as bandeiras e faixas de seus países, eles instruíram
seus serviços e trabalhos à Morerita de Tepeyac.
Momentos culturais também foram aproveitados,
começando com uma visita ao Lago Xochimilco, com
um passeio nas tradicionais trajineras; a apresentação
de um Ballet Folclórico e a noite cultural onde os países participantes compartilharam um pouco de suas
tradições através de vídeos, performances, passarelas
de trajes típicos e danças regionais.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

2º Encuentro Territorial América II

Alguns dos compromissos assumidos durante o
encontro foram:
Formação: Difundir a curto prazo “O Breve Guia
para as Conferências”, bem como divulgar o material
recebido, trabalhando os módulos de treinamento de
acordo com a realidade de seus países.
Projetos Especiais: Divulgar em todas as conferências os formatos para solicitar os projetos, incluindo o
Manual de Hermanamento.
Juventude: Apoiar o plano de trabalho dos jovens,
previamente avaliado por cada Conselho Nacional.
Foi proposto como a próxima sede o Panamá, entre os meses de maio e junho do ano de 2021.
O encontro foi concluído com a tradicional oração
de encerramento da SSVP e a bênção do Pe. Luis Lusarreta, C.M. Eu não podia perder a despedida com
música mariachi.

Luz María Ramírez González
Presidente Nacional do México e Delegado
de Formação América II e Diretora de Formação
América II
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O presidente
geral nas
Nações Unidas
De 15 a 20 de julho, o
presidente geral e uma
equipe de vicentinos do CGI
representaram a SSVP nas
Nações Unidas, cumprindo
uma importante agenda
que incluia todo tipo de
reuniões e participações
institucionais a fim de
impulsionar e desenvolver
o papel da SSVP neste
organismo internacional.
A delegação da SSVP para esses dias nas Nações Unidas era composta pelo presidente geral internacional,
Renato Lima, os representantes permanentes da SSVP
na sede das Nações Unidas em Nova York, Edmund
Keane e Pattie Hughes, o Vice-presidente Territorial
Internacional - América 1, Mike Nizankiewcz e o presidente nacional da SSVP nos Estados Unidos, Ralph
Middlecamp.

Delegação SSVP nesta viagem às Nações Unidas: Edmund Keane,
Mike Nizankiewcz, Renato Lima, Pattie Hughes
e Ralph Middlecamp

Seguindo a agenda estabelecida, no dia 15 de julho a delegação SSVP se encontrou com os membros
da Coalizão da Família Vicentina nas Nações Unidas
(da qual a SSVP também faz parte). Nesta coalizão estão representadas, e trabalham de forma conjunta, 6
Ramos da Família Vicentina com o objetivo de fazer
ouvir a voz de nosso carisma neste organismo internacional.
Depois deste proveitoso encontro, a delegação
se reuniu com a embaixadora da Irlanda nas Nações
Unidas, Sra. Geraldine Byrne Nason, para, em seguida, participar de um debate com especialistas internacionais sobre a educação como ferramenta para o
crescimento humano, assim como para a erradicação
da pobreza.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Coalizão da Família Vicentina nas Nações Unidas
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O presidente geral nas
Nações Unidas

No dia 16 de julho, a delegação SSVP participou
de outro interessante debate sobre como reduzir as
desigualdades para construir um mundo melhor. O
evento foi promovido pelo Comité de ONGs e coordenado pela irmã Margaret O’ Dwyer, Filha da Caridade.
O presidente geral, Renato Lima, teve a oportunidade de dirigir algumas palavras sobre o trabalho que a
SSVP realiza, podendo destacar a importância e a necessidade da visita domiciliar em uma sociedade que,
hoje em dia, não cuida das relações interpessoais, da
proximidade, da fraternidade e da verdadeira preocupação pelo próximo.
Uma vez terminado este debate, a delegação SSVP
se encontrou com o delegado internacional da Cáritas nas Nações Unidas, Dr. Joseph Donnelly, em que
se discutiu primordialmente sobre a possibilidade de
um trabalho mais coordenado e efetivo entre a SSVP
e a Cáritas a nível mundial, levando em conta a missão conjunta de evangelização e o desejo de ambas
entidades de levar a mensagem de Jesus Cristo aos
que sofrem.

Reunião con Daniel Perell, Presidente do Comitê de ONGs
do Conselho Econômico e Social (ECOSOC)

Para finalizar este intenso dia, a delegação participou de alguns eventos das Nações Unidas promovidos por diferentes organismos, entre os quais se
destaca o ECOSOC (Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas do qual a SSVP faz parte como consultor especial).
Já em 19 de julho, a delegação SSVP manteve um
encontro com o Sr. Daniel Perell, representante da
Comunidade Internacional Bahá’í nas Nações Unidas
e presidente do Comitê de ONGs do ECOSOC, com
quem se manteve um interessante debate sobre o papel da Comunidade Bahá’í e da SSVP em sua ajuda à
humanidade e a necessidade de trabalhar pela construção de um mundo mais justo e fraterno.

Reunião de trabalho com o delegado internacional de Caritas
na ONU Joseph Donnelly

Por último, a visita à Missão Permanente de Observação da Santa Sé nas Nações Unidas foi o final
da agenda programada pela delegação SSVP. Recebidos pelo Monsenhor Tomasz Grysa e o Padre Roger
Landry. Trataram do trabalho conjunto da Igreja e da
SSVP como porta-vozes dos excluídos, assim como da
necessidade de defender os valores evangélicos.
Com respeito a sua passagem pelas Nações Unidas, o presidente geral SSVP declarou: “Para mim foi
fundamental conhecer de perto as atividades que a
SSVP desenvolve nas Nações Unidas, a fim de poder
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Reunião con a embaixada da Santa Sé nas Nações Unidas
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O presidente geral nas
Nações Unidas

fortalecer nossa equipe de trabalho e verificar
as necessidades mais urgentes neste âmbito
para, deste modo, tornar mais frutífera e eficaz nossa presença neste organismo internacional. Para a Confederação Internacional da
Sociedade de São Vicente de Paulo é prioritário que o Conselho Geral Internacional mantenha uma forte relação com as Nações Unidas.”

Atividades com a SSVP e instituições
locais de Nova York
Além da agenda programada para as ações referentes às Nações Unidas, a delegação SSVP
realizou também reuniões com instituições locais e manteve encontros com diversos Conselhos e Conferências da SSVP de Nova York,
incluindo a visita a alguns de seus projetos
sociais.

Visita institucional ao Arcebispo de Nova York, Thimoty Dolan

Em 17 de julho, o presidente geral e sua
equipe visitaram sua excelência Thimoty Dolan, cardeal da Arquidiocese de Nova York,
com o qual tratou de assuntos ligados a caridade e justiça social, assim como o apoio da
diocese para a criação de novas Conferências
e da necessária introdução da SSVP no ambiente universitário.
Também em 17 de julho foi organizado um
jantar na paróquia de Santo Inácio de Loyola, com a participação de mais de
uma centena de vicentinos nova-iorquinos, que assistiram a uma
palestra do presidente geral e de
um enriquecedor debate.

Entrevista ao Catholic NY, meio da Arquidiocese de Nova York

No dia seguinte, 18 de julho, o
meio de comunicação da arquidiocese de Nova York, “Catholic New
York”, entrevistou os membros da
delegação SSVP para falar sobre
assuntos tão interessantes quanto
a mudança sistêmica, a caridade, a
juventude e a SSVP, a visita domiciliar, etc.
Além das visitas à hierarquia
eclesiástica e da atenção aos
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Visita à sede do Conselho Central de Long Island
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O presidente geral nas
Nações Unidas

Visita a centro de atenção de Long Island

meios de comunicação, sempre
é importante para o presidente geral visitar as Conferências e
conhecer em primeira mão suas
atividades e projetos. Neste sentido, também no dia 18 de julho,
a delegação SSVP visitou o Conselho de Long Island, tanto sua sede
quanto um projeto de armazém
de produtos de segunda mão que
oferecem a famílias em necessidade. Outra das visitas importantes
desta jornada foi a realizada ao
Projeto “São Dimas”, um lar para
ex-detentos em que a SSVP facilita
sua reinserção social.

Distribuição de comida para os necessitados do barrio
“Upper West Side”

Para finalizar, no dia 19 de julho e junto aos vicentinos da
Conferência de Nosso Senhor da
Ascensão, a delegação SSVP participou da distribuição de alimentos às pessoas sem lar do bairro
de “Upper West Side”, muitos dos
quais moram em albergues públicos ou dormem nas ruas.

Reunião com os vicentinos de Nova York na paróquia
de Santo Inácio de Loyola
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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PANASCO 9
Um encontro para
dirigentes vicentinos da
Ásia e da Oceania sob o
lema:: Servir em Esperança.
Caminhar com Cristo.

O objetivo deste encontro é gerar resultados que desenvolvam o serviço
caritativo da SSVP para aqueles aos quais ajuda, assim como servir de
plataforma para que os vicentinos, chegados de diferentes lugares, possam compartilhar experiências e conhecimentos para alcançar metas a
médio e longo prazo, aprendendo com as palestras e as boas práticas
expostas; vendo como melhorar o trabalho com nossos irmãos mais pobres.
As palestras versarão principalmente sobre os imigrantes, refugiados
e deslocados, as personas sem lar, as pessoas marginalizadas, o desenvolvimento da juventude, a espiritualidade nas famílias vicentinas e a
definição de novos tipos de ações caritativas. O presidente geral, Renato
Lima, também participará com uma palestra neste evento.

Este evento reúne em
Hong Kong, de 11 a 14 de
novembro, mais de 400
Do mesmo modo, esta reunião é uma oportunidade para fortalecer
pessoas representantes dos a rede de caridade entre todos os países membros e seus confrades,
assim como uma ocasião para renovar a fé de todos e cada um dos par32 países em que a SSVP
está presente dentro desses ticipantes.
dois grandes continentes.
Desde 1968, o PANASCO foi celebrado em 8 ocasiões em diversas loO Presidente Gral estará
presente

calidades da Ásia e da Oceania, conseguindo-se, entre outros objetivos:
•

O crescimento próximo e fraterno das relações entre confrades
e países desta área.

•

Fortalecimento e crescimento dos irmanamentos entre Ásia e
Oceania.

•

Trabalho comum para a expansão e desenvolvimento de novas
Conferências.

O PANASCO foi definido como um verdadeiro caminho de fraternidade
e crescimento para todos os vicentinos desta área do globo.
Todas as informações do encontro em www.panasco9.net
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Recente criação
da Comissão
Especial para
a Revisão
dos Estatutos
Internacionais

A tarefa da Comissão Especial é considerar os modelos mais eficazes
para a governança internacional da Sociedade, com vistas a assegurar a integridade de nossa missão (tal e como se expressa na Parte
I da Regra SSVP) e nossa posição na comunidade internacional, incluindo a Igreja Católica.
A missão de nossa amada Sociedade está exposta na Parte I da Regra.
Ela expressa nossa vocação vicentina, assim como os princípios que nos
são próprios, tais como igualdade, subsidiariedade, democracia, liderança de serviço, reverência e empatia com os pobres e, claro, nossa apreciada espiritualidade.
Enquanto nossos membros de todo o mundo compartilham e entendem os princípios contidos na Parte I da Regra, não se pode dizer o mesmo da Parte II. Esta tem como objetivo estabelecer importantes marcos
para os órgãos internacionais da Sociedade e a forma como tornamos
possível a missão proposta na Parte I. Contudo, surgiram algumas inquietudes sobre a clareza e eficácia dos atuais marcos na Parte II, que
levaram à criação desta Comissão Especial pelo Presidente Gral.
É essencial que a Comissão Especial realize seu trabalho de maneira
consistente com os princípios chave sobre os quais se baseia a Sociedade em geral. Com este fim, foi proposto um processo transparente e
democrático que garantirá a participação de todos os Conselhos
Superiores em todo o mundo. O processo é o seguinte:

Etapas de trabalho
Julho a
Qualquer Conselho Superior que deseje obter um esclarecimento ou fazer uma apresentaNovembrode ção em relação a um ou mais elementos dos termos de referência da Comissão, pode fazê2019
-lo.
Dezembro
A Comissão Especial considera todas as apresentações dos Conselhos Superiores e desenvolve documentos de discussão para responder aos temas chave sugeridos e as oportunide 2019 a
Junho de
dades de se reformar a Parte II da Regra, a fim de possibilitar e proteger a integridade da
2020
missão da Sociedade.
Qualquer Conselho Superior que deseje obter um esclarecimento ou fazer uma apresentaJulho a
Setembro de ção como resposta aos documentos de debate da Comissão Especial sobre as oportunida2020
des de reforma, pode fazê-lo.
Outubro de A Comissão Especial considera todas as apresentações dos Conselhos Superiores e elabora
2020 a final recomendações de acordo com seus termos de referência.
de 2021
Final de
As recomendações finais e os materiais explicativos da Comissão Especial, serão enviados a
2021
todos os Conselhos Superiores.
2022
A Assembleia Geral vota as recomendações da Comissão Especial.
Além das propostas dos Conselhos Superiores, a Comissão Especial também levará em conta as recebidas de qualquer membro da Sociedade. Toda a informação sobre a Comissão Especial estará disponível
em:
https://vincentians.ssvpglobal.org/pt-pt/boite-a-outils/estatutos-internacionais
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Manual de
Utilização da
Logomarca
Oficial da
Sociedade de
São Vicente de
Paulo
Visando uma melhor utilização do logotipo internacional, e com a renovação do
logotipo aprovada nas reuniões anuais do CGI realizadas em Salamanca 2018, foi
enviada, em junho de 2019,
uma circular a todos os países membros da SSVP anexando o Manual de Utilização
para uma correta utilização
do atual logótipo.
Este Manual de Utilização
contém as diretrizes para a
correta utilização do logotipo internacional na sua versão renovada, incluindo especificações sobre tamanhos,
cores e diferentes utilizações
do logotipo internacional.

Standardization
2 - Collors (as in the French flag)
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espiritualidade

Atacar as raízes da
pobreza

Andrés R. M. Motto, CM.
Conselheiro espiritual
internacional

Queridos irmãos e irmãs da SSVP, escrevo enquanto realizo um serviço
aos Vicentinos da Província da América Central na Guatemala. País que
anos atrás sofreu um enorme extermínio de povos nativos sob as ordens
do general José Efraín Ríos Montt. Quanta dor e injustiça! Como contrapartida, pensei em Federico Ozanam, que demonstrou um forte compromisso social desde tenra idade e o fez com uma grande coerência de
vida. De modo que nele, as palavras e os atos se uniram com encanto e
sensatez. Igualmente, vejo que os anos passam e o projeto de Ozanam
mantém sua atualidade.
Ainda assim, vemos que em boa parte do mundo se aprofundam a
exclusão e a marginalização. Creio que nos tempos presentes e futuros,
além do serviço direto com o pobre, a SSVP deve combater com maior
esmero as causas que mantêm a pobreza. Elas são várias. Citarei apenas
quatro.
1. Os desequilíbrios ecológicos. Dos quais o querido Papa Francisco
nos alertou na encíclica Laudato si. E cujos primeiros prejudicados são
os excluídos.
2. O crime organizado, cujo tentáculo mais monstruoso é o narcotráfico. Onde o crime organizado está, se perpetua a pobreza.
3. Políticas e economias desacertadas, como o capitalismo selvagem,
que, como diz o Papa Francisco, é uma economia que mata. Também os
modelos de extrema esquerda. Ainda que hoje haja menos países que o
sustentem, mostram a olhos vistos seu fracasso. Inclusive, me animo a
dizer que muitas pessoas promoveram estas políticas sociais errôneas,
pouco efetivas, com boa vontade. Seja como for, tanto as políticas capitalistas extremas como as de extrema esquerda, produziram muita pobreza. Algumas de forma mais imediata e outras de forma mais mediata.
4. A corrupção política, seja de qual for o partido, que desvia os fundos sociais para seus bolsos pessoais. Vale a pena aqui recordar a frase
de Confúcio. “Em um país bem governado, a pobreza é algo que envergonha. Em um país mal governado, a riqueza é algo que envergonha.” Há
mais causas, mas por hora vamos ficar com estas quatro.

Conselho Geral Internacional
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Atacar as raízes da pobreza

Como reverter estes 4 problemas que são verdadeiras “fábricas” de
criar pobreza? Como conseguir uma mudança profunda nas estruturas e
nas mentalidades? Não há receitas, mas sim critérios. Como cristãos e vicentinos nossa maneira de agir começa por lidar com outros parâmetros
e riscos. Não é deixar as obras de serviço e promoção; e sim somar ações
coordenadas que enfrentem estes 4 problemas. Os que administram estes males querem nos fazer crer que são invencíveis…, mas tudo aquilo
que não é Deus pode ser vencido. Outro critério é que onde haja fome,
frio, doenças, violência, desemprego, guerras, crianças abandonadas, anciões esquecidos, violação de direitos humanos, onde existam estas realidades, nossos planos evangelizadores sociais se movem com urgência
para as pessoas e as comunidades afetadas buscando a solução definitiva.
Priorizando as pessoas e pensando a partir delas uma estrutura sã de sociedade. Necessitamos refazer o pacto com as pessoas, com as comunidades e com suas necessidades concretas. Precisamos reconquistar o olho
no olho na relação com o outro, onde o encontro esteja marcado pelo
compromisso ético.
Outra pauta é a necessidade de adquirir maior formação. Um serviço ao pobre desatualizado, com pouca indagação, será sempre um serviço deficiente. Justamente por amor ao pobre buscamos de boa vontade
uma formação permanente de qualidade. Esta deve ser uma característica transversal a todos os tipos de serviço realizados pelos vicentinos. Às
vezes, observar tal quantidade de problemas pode nos angustiar, assustar
ou intimidar. Mas lembremos o que disse o Beato Ozanam: “Me alegra
ter nascido em uma época em que talvez tenha que fazer muito o bem”.
Confesso que como Assessor Espiritual do Conselho Geral Internacional
da Sociedade de São Vicente de Paulo, estou descobrindo muita gente
boa e muito comprometida com os pobres. Com este material humano
e com a ajuda de Jesus, Senhor da história, nos animamos a avançar um
pouco mais na diminuição da pobreza.

Conselho Geral Internacional
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O propósito do treinamento e da formação
Queridos leitores, como vice presidenta internacional de Formação, eu fui convidada a
escrever um artigo para cada edição da Revista Ozanam Network sobre este importante
tema e lá vou eu com o primeiro.
Permitam-me que neste primeiro artigo haja umas pequenas reflexões sobre o que penso
que é e, sobre tudo, para que deva servir a formação.

A primeira é que a formação não deve ser um acúmulo de dados, de cifras, de informação, mas que deve
perseguir o objetivo de nos tornar pessoas melhores
no nosso convívio cotidiano, junto aos necessitados,
com nossa família, com nossos amigos, com nossos
parceiros. Não se trata de memorizar e saber mais,
mas que, como uma fina chuva que vai caindo em
nossa personalidade e nos ajude a ser melhores e a
santificarmos.
A segunda consequência é que a formação deve
nos ajudar a pensar, a refletir, a discernir, como nos
tem convidado o Santo Padre. Que, embora nos sejam oferecidas “pílulas” de conhecimento dessas páginas, estas são a maneira socrática, capazes de alcançar cada lugar preciso e tirar o melhor de nós e nos
ajudar a aprofundar, por nós mesmos, os tópicos que
daqui vai ser tratado.
Como todos conhecem e percebem, vivemos em
uma sociedade para fora, que não nos permite quase
tempo para o pensamento, nem o crescimento pessoal. Há muito “ruído”, o mundo se converteu em uma
aldeia global e isso não é ruim, desde que saibamos
distinguir e decidir por nós mesmos e para isso temos
que ser formados. Estar bem formado. Não vale tudo,
como o relativismo prega.
Ao finalizar cada tema de formação encontraremos uma pequena bibliografia sobre cada matéria
que tratamos.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Os recomendo com humildade que leiam e que vá
tentando formar bem aquele homem ou mulher, criatura de Deus que somos.
Deus nos deu livre arbítrio e razão, mas para fazer
um bom uso desses dons, devemos estar bem formados e este é o trabalho de cada um, entretanto desde estas páginas que me são oferecidas, eu exercerei
orientação sobre os temas que discutiremos nos próximos meses e que comtemplarão os seguintes assuntos, sempre tratados sob o prisma humano e cristão:
•
•
•
•
•
•

A visita
As virtudes vicentinas
Como fazer bem o bem
A comunicação
A liderança vicentina
Frutos e dons do Espírito Santo (sob uma leitura vicentina)

E nada mais neste meu primeiro artigo para a Revista Ozanan Network, confiando-me ao Espírito Santo, eu me despeço de todos vocês até a próxima edição.
Que o Senhor derrame bênçãos sobre todos e em
cada um de nós.
María Luisa Téllez
Vice-Presidente Internacional para a Formação
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México

“Projeto 13
casas”
Graças à colaboração da
Família Vicentina no México,
com a participação da SSVP,
foram construídas 13 casas
para famílias que perderam
seu lar no terremoto de
2017 em Hueyapan, na
zona rural do noroeste do
México.
O terremoto foi tão potente que
as ajudas tardaram uma semana
a chegar às comunidades. Um ano
mais tarde, muitas famílias continuavam sem lar e por isso este
projeto oferece o apoio de que
tanto precisam algumas das famílias mais vulneráveis do país.
As famílias que recebem este
recurso se envolveram no projeto
das casas, que estão sendo construídas com altos padrões de qualidade para que sejam duráveis e
possam ser de utilidade durante
as próximas décadas.
Os lares são o fruto de uma colaboração entre a Família Vicentina e uma ONG local, a Fundação
Corazones por México.
Estas 13 casas são construídas
no ano em que se celebra o 175º
aniversário da chegada da Congregação da Missão e das Filhas da
Caridade ao México, um país onde
ainda há muito a fazer já que, segundo o próprio governo mexicano, 1 a cada 13 pessoas vive na
pobreza extrema.

Conselho Geral Internacional
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Festival Internacional de Música
Vicentina em Língua Espanhola
Este evento foi realizado como um meio de expressão artística e
evangelização para, desta forma estimular a criação de autores e
compositores de música católica vicentina e divulgar, e tornar conhecido o carisma herdado de São Vicente de Paulo e seus seguidores.
O lema do Festival foi: “Seguidores de Jesus Cristo, servos dos pobres, e
todos os temas apresentados deveriam aderir-se a vocação a que somos
chamados do carisma que herdamos de São Vicente de Paulo e, desse
mesmo modo, ao chamado para seguir Cristo na pessoa dos pobres de
diferentes estados (secular, clerical, religioso) presentes na Família Vicentina.
Na página da internet http://festival.vincentians.com está toda a informação relativa ao concurso e se pode escutar cerca de 50 músicas
enviadas de 14 países ao redor do mundo.
As músicas selecionadas farão parte de um disco, gravado por músicos e intérpretes profissionais que ocorrerá no segundo semestre de
2019 e será publicado no final do ano.
Neste momento, uma vez que o concurso está fechado, está aberto
o Festival Internacional de Música Vicentina de Língua Inglesa. Todas as
informações necessárias estão em
https://famvin.org e http://festival.vincentians.com

Conselho Geral Internacional
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Irmã Kathleen Appler, Madre Geral das Filhas da
Caridade, nomeada membro da Congregação para a
Vida Consagrada
Em 8 de julho, o Papa Francisco nomeou 23 novos membros da Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, entre eles seis religiosas superioras gerais e uma diretora
de um instituto secular de mulheres.
Demonstrando o interesse do Papa Francisco
em colocar mulheres
em postos de liderança no Vaticano, essas
nomeações
seguem
às de 2014, quando a
Irmã Irma Luzia Premoli, Superiora Geral das
Missionárias Combonianas, foi designada
membro da Congregação para a Evangelização dos Povos. Foi a
primeira vez que uma
superiora geral fez parte de uma congregação
no Vaticano.
A inclusão destas sete religiosas como membros
da Congregação — previamente formada só por homens — é uma clara resposta à chamada à ação para
a inclusão na hora de abordar os problemas e as preocupações que afrontam as congregações católicas
romanas e as ordens religiosas do século XXI em todo
o mundo. A Congregação é responsável por tudo o
que se refere às ordens e congregações religiosas e
às sociedades de vida apostólica com respeito a seu
governo, disciplina e estudos. O Vaticano confirmou
que é a primeira vez que se nomeia a mulheres na
Congregação.
Nascida em Utica, Nova York, a Irmã Kathleen foi
escolhida Superiora Geral das Filhas da Caridade de
São Vicente de Paulo na Assembleia Geral em Paris
(França), em 25 de maio de 2015. Antes de sua escolha como Superiora Geral, a Irmã Kathleen tinha sido
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

membro do Conselho Geral das Filhas da Caridade em
Paris, desde junho de 2009, e como visitadora da antiga Província do Noroeste, com sede em Albany, Nova
York.
Em todo o mundo há 14.500 Filhas da Caridade,
vivendo e servindo em 94 países. A Irmã Kathleen dirige a comunidade dessas irmãs, que se divide em 60
províncias e uma região.
O presidente geral, Renato Lima, declarou: “O Conselho Geral e toda a SSVP estão muito contentes com
esta notícia. Saber que a Irmã Kathleen Appler recebeu este cargo de serviço para trabalhar a favor dos
pobres no Vaticano é algo muito bom para toda a Família Vicentina. Rezamos para que seu trabalho nesta
Comissão seja muito frutífero e nos colocamos a sua
disposição para qualquer projeto e iniciativa.”
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O Conselho
Geral
atualiza
as estatísticas
internacionais
sobre a
presença da
Sociedade de São
Vicente de Paulo no
mundo

Os países ou nações que, por razões de clareza,
chamaremos de “territórios vicentinos”, são aquelas
entidades vicentinas que foram constituídas ao longo
dos tempos por razões ligadas à história, à cultura, à
política local e ao próprio desenvolvimento da Sociedade em determinada área do planeta. Esclarecemos
que o conceito de “território vicentino” não coincide
sistematicamente com o “território nacional”.

COMENTÁRIOS INICIAIS NECESSÁRIOS
Quantos países realmente existem no mundo? Não é
fácil responder a esta pergunta. Em primeiro lugar, o
que o conceito de “país” abrange? Aprofundando a
questão, o Conselho Geral constatou que havia grandes diferenças nos números apresentados oficialmente. Algumas informações interessantes: a ONU
reconhece 193 países do mundo; o Comitê Olímpico
Internacional conta com 206; enquanto na lista da ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DAS ESTATÍSTICAS
FIFA (para os fãs do futebol) constam 211.
Em relação à nossa Sociedade, sempre há uma difiAlguns observadores, que consideram a lista da culdade adicional. Nos últimos anos, as estatísticas
ONU “artificial” ou fora da realidade, estimam que há, estavam desatualizadas, estando os números aproxide fato, 324 países ao redor do mundo! Na verdade, mados, não sendo objeto de um estudo aprofundaeste número varia de acordo com os critérios políticos do. Foi o nosso 16º Presidente Geral, confrade Renato
e sociais que cada um se embasa para definir o que é Lima de Oliveira, que decidiu esclarecer a situação e
um “país” ou “nação”. No entanto, as avaliações são “colocar as cartas sobre a mesa”.
divergentes. As diferentes listas que nos são apresenA lista completa dos “territórios vicentinos” foi
tadas têm vantagens e desvantagens, mas são estaelaborada
com muito rigor, considerando as últimas
belecidas com base nos critérios de cada instituição.
informações apresentadas por nossos 12 Vice-PresiUma vez que nenhuma dessas listas é considera- dentes Territoriais Internacionais (VPTIs) referente à
da totalmente satisfatória para a Sociedade de São situação de nossa Sociedade em cada região.
Vicente de Paulo (se seguirmos os critérios da ONU,
A partir de agora, o Conselho Geral pretende atupor exemplo, nós não consideraríamos diretamente
alizar
essas estatísticas, todos os anos, como ensina a
vários de nossos países vicentinos), o Conselho Geral
optou por não adotar nenhuma das listas existentes Regra, a fim de manter “uma visão exata da verdadeie comunicar a sua própria lista de países vicentinos, ra dimensão da Sociedade” (artigo 6.2.2 dos Estatutos
Internacionais).
seguindo, assim, a tradição das origens da SSVP.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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ATUALMENTE, A NOSSA
SOCIEDADE ESTÁ, PORTANTO,
PRESENTE NOS 5 CONTINENTES,
EM 149 “TERRITÓRIOS
VICENTINOS” (DADOS DE
DEZEMBRO DE 2018) OU EM 138
PAÍSES DA LISTA DA ONU. ESTES
SÃO OS DADOS POR CONTINENTE:

Continentes

Territórios Vicentinos

África

40

América

36

Ásia

32

Europa

31

Oceania

10

TOTAL

149

Para consultar a lista completa, clique no seguinte link:
https://www.ssvpglobal.org/pt-pt/nossa-presenca/

CRESCIMENTO IMENSO
Desde que os sete fundadores tiveram a inspiração divina de estabelecer, em 1833, a Sociedade de São Vicente de Paulo, a entidade vem crescendo de forma contínua:
ANO

EVENTO

PRESENÇA NO MUNDO

1833

Primeira Conferência de Caridade

França

1853

Morte do Beato Frederico Ozanam

17 territórios , incluindo 11 na Europa

1933

Centenário da SSVP

64 territórios

2000

Segundo milênio

127 territórios

2018

Situação atual

149 territórios

PERSPECTIVAS ANIMADORAS
Esses números, embora muito positivos, nunca poderiam satisfazer integralmente aos vicentinos, pois,
como o Beato Frederico Ozanam enfatizou em 1835:
“A caridade nunca deve olhar para trás, mas sempre
pra frente, porque o número de boas ações no passado é sempre pequeno e as tristezas presentes e futuras que ela precisa aliviar são infinitas.”

PROJETO SSVP PLUS, continua a missão de expandir a
SSVP com entusiasmo, para “desenvolver a Sociedade
em todo o mundo”, consolidando as estruturas atuais,
animando os Conselhos com algumas dificuldades e
inserindo a Sociedade em novos países. Atualmente,
existem oportunidades na Grécia, no Marrocos, no
Vaticano e Cazaquistão (além de outros 15 países), e
os vicentinos podem apoiar essas novas missões com
Então, a tarefa permanece grande e desafiadora: suas orações, apoio institucional e doações.
tantos corações para serem consolados no mundo,
A Sociedade de São Vicente de Paulo tem apenas
tantas pessoas que desconhecem o caminho para a
santidade oferecida pelas Conferências – servir e en- um desejo: que Jesus, pobre e sofredor, que se encontrar Deus praticando obras de caridade, de miseri- contra vivo na pessoa dos nossos irmãos e irmãs necessitados em todo o mundo, seja amado e servido
córdia e de evangelização.
ainda mais! “Não a nós, Senhor, nenhuma glória para
Então, o Conselho Geral Internacional, por meio do nós, mas sim ao teu nome!” Salmo 115.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Programa de orientação em
Kathmandú
O Nepal é um país dominado pelos hindus no Himalaia. A população cristã é inferior ao 2%. O Vicariato
de Kathmandú tem 8 igrejas, 10 postos principais de missão e 24
delegações.

A SSVP está presente em todas as
igrejas e em alguns postos da missão. Estas conferências eram celebradas em lugares remotos e de
acesso difícil, e a maioria delas estava longe de ser dinámicas ou activas. Asím pois, no 18 de maio de
2019 foi organizado um programa
de orientação no centro do Nepal
(semelhante ao que foi organizado
no leste do Nepal em fevereiro de
2018) que resultou ser muito útil,
dado que foi pioneiro no Nepal.
O programa foi inaugurado pelo
Reverendo Silas Baugati, Vigário
Geral do Vicariato de Katmandú,
e contou com mais de 40 vicentinos. Também participaram alguns
católicos que queriam se juntar à
Sociedade.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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O Centro Ozanam de Santo
Antimo acolhe muitos jovens em
dificuldades.
Há 30 anos ao lado das famílias e das crianças necess itadas. Sem nunca retroceder, afrontando com paix ão e tenacidade cada situação, quase sempre difícil e delicada.
No Centro Ozanam de Santo Antimo, na província de Nápoles, enc ontramos com meninos e meninas que levam histórias tristes e
desesperadas, onde o sorriso dos voluntários e o contato humano
podem dar-lhes confiança e valor para seguir em frente.
A peculiaridade deste Centro consiste na riqueza de sua diversidade,
onde a pessoa que entra não é inimigo, mas uma pessoa que merece
ser ajudada e acompanhada em seu longo, cúrveo e difícil caminho de
crescimento. Antônio Gianfico, presidente nacional da Sociedade de São
Vicente de Paulo e fundador do Centro Ozanam, não se cansa de repetir
no L´Osservatore Romano: “Esse redescobrimento da humanidade que
v ive em cada pessoa. Hoje, infelizmente, vivemos em uma sociedade
onde as relações humanas tendem a enfraquecer-se, por isso que nós,
v oluntários vicentinos, estamos convencidos de que é necessário ter
contatos frequentes que nos deem a oportunidade de apreciar os demais”.

Antonio Gianfico, no centro da imagem,
junto a beneficiários do Centro Ozanam
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Centro Ozanam de Santo Antimo

No Centro Ozanam (que foi criado no findar dos anos 80, localizado a
poucos passos da Paróquia de San Vicenzo Ferreri, em um populoso bairro, nos números 167 a 219), uns quarenta voluntários, dirigidos por Antônio Gianfico e auxiliados por Mônica Galdo, oferecem seu tempo livre.
O Centro foi criado como um projeto extraescolar para os jovens desfavorecidos do distrito, onde podem fazer seus deveres com a ajuda de
voluntários, mas também têm a possibilidade de assistir oficinas de artes, de teatro, realizar atividades esportivas e excussões que, inclusive,
envolvem as famílias.
Uma recuperação cultural para as gerações familiares. “A família nem
sempre é consciente do que fazemos pelos seus filhos”. Há muitos anos diz Ginafico - , tivemos dois irmãos do bairro que frequentavam as aulas
de catecismo e receberam o sacramento da Comunhão, então organizamos uma festa no nosso centro. Convidamos os pais deles que, ainda,
não sabiam o que seus filhos faziam conosco, apesar de que tínhamos
tentado envolvê-los várias vezes.
A seriedade, dedicação e gratuidade com que opera na região têm
permitido que o Centro de Ozanam
se convertesse em um importante
ponto de referência e de conexão
com o bairro, graças à colaboração
com as escolas e a mensagem de
caridade que difunde em seu contínuo apoio às famílias.
Antônio Gianfico, junto com
seus colaboradores, está comprometido, em primeiro linha, contra
a criação de favelas, contra a perda
de famílias e de jovens que vivem,
devido a condições econômicas e sociais particularmente difíceis, o desespero de ter que se submeter ao esquecimento total. “Deus nos tem
convidado para sermos fiadores dos pobres e marginalizados”.
Os vicentinos de Santo Antimo realizam muitas iniciativas dirigidas
à recuperação dos jovens. Em particular com o projeto “Bibliote-casa”,
uma biblioteca que empresta os livros para as instituições e entra nas
casas dos cidadãos, mas também é um lugar de onde se pode assistir a
cursos de jornalismo, ver vídeos, ler ou debater sobre diferentes temas
sociais. Logo, com a finalidade de difundir o conceito de voluntariado
nas escolas, fazem-se reuniões periódicas para sensibilizar os jovens sobre a importância de apoiar uns aos outros. “Não é necessário que todos
os jovens se convertam em voluntários – conclui Gianfico -, interessa-nos que fiquem impressionados com o conceito de proximidade”.
Fonte: Franccesco Ricupero
http://www.osservatoreromano.va/it/news/un-riscatto-generazionale
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Representantes do CGI prestigiam
os eventos alusivos aos 160 anos da
presença da SSVP na Argentina
Nos dias 4 e 5 de maio passado, o confrade Renato
Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral da Sociedade
de São Vicente de Paulo (SSVP), acompanhado dos
confrades Júlio César Marques de Lima (Vice-presidente Territorial Internacional para a América do Sul) e Sebastián Gramajo
(2º Vice-presidente Geral Adjunto), esteve em Buenos Aires para
prestigiar as atividades que marcaram as celebrações referentes
aos 160 anos da fundação da SSVP na Argentina (1859/2019).

Todos os eventos foram amorosamente organizados
pela presidente nacional, consócia Celeste Godoy, e
demais integrantes da diretoria do Conselho Nacional da SSVP. A agenda de festividades foi intensa. No
sábado, dia 4 de maio, após um delicioso almoço de
confraternização, foi realizado um “Encontro de Formação”, na Casa Mãe das Filhas da Caridade (FC), que
reuniu todas as lideranças da Família Vicentina da Argentina.
Na ocasião, o Presidente Geral discorreu sobre os
projetos, programas e ações em marcha no âmbito do
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Conselho Geral Internacional nesses três anos de
mandato (2016/2019). Uma palestra que chamou
a atenção de todos foi proferida pela historiadora
Ana Maria Silvestrini, que destacou o perfil dos
fundadores da primeira Conferência argentina. O
padre Fernando Sanchez, coordenador nacional da
Família Vicentina, brindou a todos com uma visão
geral sobre os desafios de cada ramo vicentino.
Após o encontro de formação, seguiu-se à santa
missa alusiva ao aniversário de 160 anos, celebrada pelo padre Juan Carlos Gatti Octavien, Visitador
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Representantes do CGI prestigiam os
eventos alusivos aos 160 anos da
presença da SSVP na Argentina

da Província Argentina/Uruguai/
Paraguai da Congregação da Missão (CM), na Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, ao lado da casa
das irmãs. Na homilia, padre Juan
Carlos enfatizou, com riqueza de
detalhes, a saga dos fundadores
argentinos, pessoas de fé e vocacionadas ao serviço dos pobres.
No dia seguinte (domingo), 5
de maio, o Presidente Geral visitou o Lar de Idosos Santa Clara,
onde, durante um lanche, compartilhou belos momentos com os
vovôs e as vovós que moram lá.
Para marcar os 160 anos, houve o
descerramento de uma placa alusiva à fundação da SSVP na Argentina. Nesta cerimônia, participou
o Bispo Auxiliar e Vigário Geral
da Arquidiocese de Buenos Aires,
Monsenhor Joaquin Sucunza, que
presenteou a todos com sua simpatia, conhecimento evangélico,
amor aos pobres e à nossa Sociedade. O confrade Renato presenteou o bispo com o livro “Apaixonados pela Caridade e Justiça” e
a cruz vicentina (baseada em São
Mateus 25, 31-46).

Celeste Godoy junto a Julio César Marques,
Renato Lima e Sabastián Gramajo

“A Argentina é um país muito
solidário. A SSVP vem prestando,
há 160 anos, relevantes serviços à
comunidade, especialmente junto aos mais carentes. Estou muito feliz com os rumos da SSVP na
Argentina, onde temos um grande
potencial para a criação de novas
Conferências e a prestação de mais
serviços pelos Conselhos. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos recebidas nestes 160 anos.
Que a SSVP e a Família Vicentina
possam continuar auxiliando os
nossos irmãos necessitados da Argentina, servindo na esperança e
Conselho Geral Internacional
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Representantes do CGI prestigiam os
eventos alusivos aos 160 anos da
presença da SSVP na Argentina

na caridade, como nos pediu Nosso Senhor Jesus Cristo”, declarou o
confrade Renato Lima.
Durante os dois dias de atividades, o Presidente Geral e a delegação vicentina tiveram também
a alegria de estar com quatro ex-presidentes do Conselho Nacional da Argentina: Carlos Bado,
Luis Larrosa, Roberto Hernández
e Adrián Thier.
A primeira Conferência da SSVP
na Argentina foi fundada em Buenos Aires, na Paróquia de Nossa
Senhora das Mercês, em 24 de
abril de 1859, sob a liderança do
confrade Julio Amadeo André-Fouët, capitão da Marinha Francesa, juntamente com outros fundadores. Fouët, que era confrade
da cidade de Lorient (França),
também organizou a fundação,
em 1858, da primeira Conferência
no Uruguai.
Alguns meses depois, em setembro de 1859, um grupo de
padres lazaristas e de irmãs vicentinas desembarcou no porto
de Buenos Aires, vindo da França,
após 52 dias de viagem pelo Atlântico. Desta forma, 2019 é o ano em
que se comemoram os 160 anos
da chegada da SSVP na Argentina
e também da Família Vicentina.
Parabéns à Argentina!
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SSVP Phoenix E.U.A.

Alimentar.
Vestir.
Abrigar.
Curar.

Esses quatro verbos de ação no título descrevem adequadamente o incrível trabalho do Conselho de Phoenix (Arizona) da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Fundado em 4 de dezembro de 1949, o Conselho foi originalmente
chamado de Conselho do Condado de Maricopa, o condado no qual a
cidade de Phoenix é centralizada.
Hoje, o Conselho Diocesano Phoenix tem 89 conferências (praticamente uma em cada paróquia da arquidiocese), 2.500 vicentinos e mais
de 6.000 voluntários. Com ativos de mais de US $ 58 milhões e despesas
excedendo US $ 55 milhões indo diretamente para serviços e projetos
relacionados a missões, o Conselho de Phoenix é provavelmente o maior
conselho do mundo. Vamos dar uma olhada nos muitos programas e
serviços oferecidos pelo Conselho e apoiados por essas 89 Conferências.

ALIMENTAR
Com uma das maiores cozinhas industriais do
Ocidente, o Conselho de Phoenix serve mais
de 1,2 milhão de refeições por ano a indivíduos
e famílias. Em seu campus principal, no sul de
Phoenix, fica o Family Dining Hall (restaurante
familiar), que serve refeições noturnas em um
ambiente de coleguismo que tem muitas atividades para adultos e crianças, além de refeições saudáveis e bem preparadas.
Há outra instalação de restaurantes a uma
curta distância a noroeste do campus principal,
onde a Sociedade faz parte de um campus de
“Serviços Humano s ” compartilhado com os
Serviços de Saúde do Condado de Maricopa e
os Serviços de Abrigo do Arizona Central. Este
campus começou e m 2005 como um esforConselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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ço colaborativo e oferece muitos serviços de
“one-stop shopping” para os sem-teto. Outras
instalações para refeições da SSVP estão localizadas em Sunnyslope, El Mirage e Mesa, todas
elas partes da área de Metro-Phoenix.
Também no campus central é uma fazenda
urbana, que foi possível graças a uma concessão do Rob e Melani Walton Fund (membros
da empresa da família Walmart). Este projeto
único da Socied a de garante que as refeições
preparadas pelo Conselho da Fênix não sejam
apenas recheada s , mas também saudáveis e
nutritivas.
Muitas das conferências fornecem comida
como parte de suas visitas domiciliares. Na
foto abaixo está um grupo de vicentinos da paróquia de St. Matthews (incluindo o presidente
General Renato Lima de Oliveira em visita), no
sul de Phoenix se preparando para fazer várias
visitas domiciliares em duplas.

VESTIR
O campus principal do Conselho de Fênix oferece chuveiros e outros serviços de higiene
para os desabrigados. Seu grande depósito armazena roupas e móveis, além de milhares de
metros quadrados de armazenamento de alimentos. A roupa nunca é um problema para os
necessitados através do armazém principal ou
de um dos 17 brechós.
O campus principal também tem um Ministério para os Sem-Abrigo, onde os hóspedes
são bem-vindos e recebem benhos, roupas,
calçados, aconselhamento e serviços de referência. O Conselho também tem um programa
Adopt-a-Family (Adote uma Família), onde famílias específicas são atendidas na época do
Natal e recebem presentes e refeições de fim
de ano, garantindo que o Natal seja cheio de
amor e livre de estresse.
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trar um emprego significativo como um passo importante para uma vida livre da pobreza.

O Conselho tem quatro programas específicos para
fornecer abrigo aos necessitados: Ajuda aos viajantes
Na foto, encontra-se o edifício Ozanam Manor,
abandonados; Prevenção a desabrigados; Ministério localizado no campus de correio, a recepção e uma
para os recém-libertados e; Mansão Ozanam.
sala de espera para pessoas que procuram assistência
com referências profissionais e outras necessidades
A ajuda aos viajantes encalhados presta assistên- básicas.
cia a não residentes que se encontrem desabrigados
ou em situação de crise.
A Prevenção a Desabrigados fornece assistência
única para aluguel, hipoteca e contas de serviços públicos. O Conselho também faz parcerias com outras
agências para ajudar a manter as pessoas dentro de
suas casas ou apartamentos. O Serviço Público do Arizona, o provedor de serviços públicos, fez uma parceria com o Conselho para fornecer assistência de contas de emergência aos clientes necessitados.
O Ministério para os recém libertados fornece referências e outros serviços aos prisioneiros libertados
recentemente e às suas famílias. Seu objetivo é reduzir a taxa de reincidência, ajudando aqueles que
pagaram suas dívidas à sociedade a se recuperarem.
Ozanam Manor (Manção Ozanam) é talvez a joia
da coroa da Sociedade. É um dormitório moderno,
como uma instalação que fornece alojamento em
pontes e ajuda os moradores a entrarem em moradias permanentes. As refeições, lavanderia gratuita e
os assistentes sociais ajudam os residentes a encon-
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CURAR
Com o nome de seu principal doador, a Virginia G. Pier Medical
Clinic trata adultos e crianças em
uma ampla gama de serviços e tratamentos físicos. Com o alto custo
dos cuidados médicos nos EUA, a
clínica é um oásis para muitos necessitados.
Operada de maneira moderna e
muito profissional, a clínica médica
também se tornou uma instituição
de ensino e tem acordos com centros de saúde de prestígio como a Faculdade de Medicina da Universidade do Arizona, Faculdade de Medicina Mayo, Faculdade de Medicina da Universidade Creighton, além de
muitos outras. A equipe médica competente é liderada pelo Dr. Maurice
Lee, MD, MPH, FAAFP.
Sob a direção do Dr. Scott Myers, o Centro de Saúde Bucal da Delta
Dental oferece serviços que vão desde limpezas e obturações até extrações e restaurações de dentaduras. O centro também oferece treinamento em higiene bucal para adultos e crianças.
O aluguel de equipamentos médicos, como muletas, cadeiras de rodas ou andadores, pode ser muito caro. Felizmente, o Phoenix Council
possui um “Loan Closet” (Armário de empréstimo) onde tais itens são
emprestados, sem custo, para pacientes que precisam deles.
Além de tudo isso, o Conselho
também tem um Centro de Bem-Estar Familiar apoiado pela Ben
and Catherine Ivy Foundation.
Fundado em 2000, o centro concentra-se na gestão da saúde para
prevenir doenças crônicas e caras,
como o diabetes. Programas com
foco em atividade física, nutrição
e bem-estar geral estão desempenhando um papel fundamental na
área metropolitana de Phoenix em
ajudar indivíduos, famílias e crianças a fazer mudanças importantes
no estilo de vida.
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O Conselho Phoenix está sob a liderança muito competente de Steve
Atwood, presidente do Conselho de Administração, Steve Zabilski, seu
Diretor Executivo de longa data, que desempenhou um papel fundamental no crescimento da Sociedade na Arquidiocese, e Shannon Clancy, Diretor Executivo Adjunto e Diretor de Filantropia Chefe.
Tive o prazer de visitar novamente o Conselho de Phoenix em janeiro
deste ano, junto com o presidente Geral Renato. Ele ficou genuinamente
impressionado com uma operação tão grande e bem-sucedida em nome
de tantas pessoas e famílias necessitadas. Para mim, foi uma reunião
desde que Phoenix foi onde comecei minha jornada vicentina em 1987.
Abaixo está uma foto do presidente Renato e de mim de uma bela estátua da Pieta em uma capela especial que fica ao lado da sala de jantar
do Campus de Serviços Humanos
da Sociedade.
Foi emocionante revisitar muitos dos grandes vicentinos que
desempenharam um papel importante na minha formação vicentina. Gostaria de agradecer àqueles
indivíduos específicos que desempenharam um papel em me dar
uma forte base Vicentina, mas
temo que sentiria falta de uma ou
duas pessoas. Então, deixe-me dizer um grande obrigado aos que
fizeram e peço que Deus continue
a abençoar você.

Para mais informações sobre as
grandes obras do Conselho Phoenix, visite o site:
www.stvincentdepaul.net
Michael Nizankiewicz
Vice-Presidente Territorial
Internacional América 1
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A Sociedade de São Vicente de
Paulo em Jerusalém: vivendo o
carisma vicentino todos os dias
Criada em 1851, a Sociedade de São Vicente de Paulo em Jerusalém é uma organização fraterna cristã
composta por leigos que praticam o carisma vicentino ajudando os necessitados e os que sofrem.
Desde sua fundação em Jerusalém, a Sociedade abriu um hospital e estendeu suas atividades a Belém, Jaffa, Haifa, Nazaré e Salt, na Jordânia.
Hoje, existem outras ramificações em Beit Jala, Ramallah e Jifna. Durante a Primeira Guerra Mundial e o Nakba, a Sociedade desempenhou um
papel indispensável para ajudar os refugiados que procuravam asilo em
diferentes partes da Terra Santa.
Além de cumprir sua missão de ajudar os necessitados, a Sociedade
em Jerusalém também apoia instituições como hospitais, orfanatos e
escolas vocacionais. Nosso confrade Tony Khashram, Vice-presidente da Conferência Santo Sepulcro
encravada na cidade velha de Jerusalém, explica que “as famílias
carentes não só pedem ajuda à
Sociedade”, mas também a essas
instituições.
As três principais categorias
que a Sociedade está ajudando
são jovens que não terminaram
seus estudos, pessoas idosas que
estão doentes ou não têm renda
ou pensão e cristãos marginalizados. No caso dos jovens, o apoio
é oferecido por meio de formação
profissional e cursos, como turismo ou culinária, para atuar em instituições locais como o Centro Notre Dame. Esses programas permitem que
eles, entre outras coisas, encontrem trabalho em Jerusalém e, por sua
vez, minimizem a taxa de imigração juvenil.
Outro programa que tem funcionado nos últimos seis anos envolve
a comunidade cristã na Faixa de Gaza. Hoje, mais de 60 famílias cristãs,
que vivem em condições de extrema pobreza, recebem pequenas quantias de dinheiro de tempos em tempos.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

40

juventude ssvp

Coleta especial para os
Jovens SSVP
Além de celebrar o dia
internacional da juventude
SSVP, durante o mês de julho, e
pela primeira vez na história, foi
realizada uma coleta especial
internacional para a juventude
SSVP.
Esta iniciativa foi lançada pelo presidente geral, Renato
Lima, em sua carta circular 2019. Na mesma, o presidente
geral comenta que “o Conselho Geral Internacional decidiu que em 4 de julho de 2019 se celebre, em cada país, a
“Coleta Especial SSVP para a Juventude”, y que a quantia
total arrecadada seja convertida em um “Fundo SSVP para
a Juventude” que será administrado pelo Conselho Superior (ou equivalente) de cada país. Estou seguro de que a generosidade dos irmãos
e dos confrades permitirá dotar este fundo de recursos suficientes para
levar adiante as ações relacionadas com a juventude da Sociedade de
São Vicente de Paulo. Obrigado pelo apoio de todos!”. O presidente geral
também sugeriu que a coleta especial seja feita nas reuniões das Conferências, preferivelmente entre 1 e 7 de julho de 2019, ou na data mais
próxima possível, ainda que também fosse aceitável realizá-la em qualquer reunião de Conferência durante o mês de julho.

1 a 7 de Julho de 2019

A recomendação do Comitê Internacional de Jovens do Conselho
Geral é que todas as coletas sejam dirigidas aos respectivos Conselhos
Superiores. Esses conselhos por sua vez devem destinar a quantidade
arrecadada a ações com os jovens no país. Os Conselhos Superiores que
tenham mais condições financeiras e/ou tenham levantado maiores
quantidades podem praticar o irmanamento, doando a quantia a países
com menos recursos ou transferindo o valor recolhido ao Comitê Internacional para que este o destine a países com menos recursos.
Como norma de transparência e com o fim de elaborar um relatório
sobre esta iniciativa, todos os Conselhos Superiores devem comunicar
ao Conselho Geral o valor arrecadado e as atividades a realizar com esses fundos.
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O dia internacional da juventude da SSVP.
Jovens vicentinos cuidando do meio
ambiente
Recentemente, dentro do
mandato do presidente
geral Renato Lima, foi
institucionalizado na Sociedade
de São Vicente de Paulo de todo
o mundo o dia 4 de julho como
“dia internacional da juventude
da SSVP”. Esta data foi escolhida
por ser a festividade do beato
Pier Giorgio Frassati, jovem
vicentino italiano que deu sua
vida no serviço aos pobres e
doentes, e que foi erigido como
santo patrono da juventude
vicentina, modelo no qual todos
nós (e especialmente os jovens)
devemos nos espelhar.
Segundo as palavras do Vice-presidente Internacional para a Juventude,
Willian Alves, “a Jornada Internacional da Juventude da SSVP é o momento perfeito para fazer uma pausa e refletir sobre este mundo tão
acelerado e para destacar as esperanças e os desafios dos jovens de nossa Sociedade”. “Os jovens sempre instigaram um espírito entusiasta e
proativo ao longo do tempo para conseguir uma sociedade organizada,
multifacetada e intrépida que está construindo redes e forjando vínculos”.
Neste dia em que toda a SSVP olha com especial atenção aos jovens,
eles quiseram dedicar a jornada ao planeta e ao cuidado com a “Casa
Comum”, no âmbito da encíclica Laudato Si´ e com o olhar posto na ecologia e no bom uso dos recursos, que não só beneficia o planeta; mas
que também da oportunidades aos que mais sofrem por este abuso indiscriminado da terra, os pobres.
Por este motivo, muitos foram os países SSVP que se somaram a este
chamado internacional e dedicaram este dia a plantar árvores, limpar
áreas comuns, recolher entulho ou lixo, proferir palestras sobre ecologia
em colégios ou celebrar uma missa encomendada ao cuidado e respeito
ao planeta. Consta que os jovens não realizaram este trabalho sozinhos,
mas que se sentiram acolhidos por vicentinos de todas as idades que
também quiseram viver esta jornada festiva e apoiar a Juventude nesta
iniciativa. Um dia inesquecível que ficará na memória de todos.
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Minha
primeira
Jornada
Mundial da
Juventude
no Panamá
2019

Em minhas experiências com EIJV e JMJ, eu refleti
sobre tudo isso e mais, como se relacionar quando
não se tem o conforto do conhecimento pessoal anterior ou língua e modos comuns. Quando o esforço
é para entender o básico do que você está tentando
dizer e por que. Nas várias discussões em grupo, havia
a necessidade de se comunicar da forma mais eficiente possível, dividir experiências e trabalhar por uma
voz unificada (como uma apresentação). Foi nesses
momentos que eu descobri a beleza do EIJV e da JMJ,
na procura e na criação de uma linguagem além da
linguística. Era a linguagem da alegria, no cruzamento
e por sobre a diversidade do amor, em ser “la juvenBoipelo Mathodlana
tud del Papa” (a juventude do Papa), na identidade de
SSVP África 2 Coordenador da Juventude
uma juventude imperfeita que luta por mais, que luta
Meu sobrinho nasceu em janeiro de 2019, uma vi- pelo melhor, que quer inspirar e viver como exemplos
sita paroquial da SSVP, candidatos juniores sendo de esperança.
integrados ao trabalho, tudo isso e muito mais
continuou na minha ausência da minha casa Sul-AA linguagem do que não é dito, mas compreendido
fricana. Minha vida em suas várias facetas.
no movimento de dança nas primeiras batidas de um
DJ ou uma mostra cultural que traz a familiaridade de
Naquele espaço, tive novas válvulas de escape em casa, a exasperação compartilhada pelo ataque do caminha vida ocupada, válvulas que foram logo preen- lor e o desejo para a caminhada, refrescar-se e dividir
chidas com algo novo, algo que poderia agregar valor uma jarra de água. A JMJ foi para mim a alegre expresa eles em meu retorno ao normal. Talvez esta adição são de dividir um propósito comum, o propósito de
fosse um aprofundamento no ser, mas talvez não, amor na unificação no Corpo de Cristo, no reconhecitalvez seja uma nova abordagem para um velho pro- mento que a totalidade do meu ser faz parte da soma
blema, ou a arte de verdadeiramente deixar passar a em outro Corpo Inteiro. Que quando nos ajoelhamos
percepção de controle.
juntos em adoração, nós instantaneamente entendemos e compartilhamos a reverência ao Corpo.
Estar em um ambiente estrangeiro faz isso com você, te
força a se superar ao entrar em si
mesmo. É algo que eu acho muito estimulante. É como um novo
você que está igualmente consciente do você “real”. O você que
não supõe que as pessoas a seu
redor te entendem. Neste caso,
elas querem te entender e porque você faz as coisas da forma
como as faz. Para mim, foi um
reaprendizado a arte da observação autoimposta e do silêncio
e saber quando ele era necessário, reconhecendo a importância
de usar minha voz e o poder do
seu impacto; o por quê, quando,
como e o que eu implícita ou explicitamente digo.
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Nesses momentos de adoração compartilhada, discussões em
grupo, cantoria nos trens, corridas
para as grades para capturar seu
“momento” com o Papa (e prontamente se esquecer de ficar no
foco da selfie quando Ele aparece), andar sob o sol e discutir as
artimanhas e planos do dia com
a família anfitriã; através de tudo
isso encontrei minha paz, minha
contemplação calma e engraçada que apenas Deus pode fazer,
aprendi a encontrar paz de espírito em meio às ocupações. Foi nesta JMJ que eu reconheci a importância da minha voz e o impacto
do meu silêncio apesar do ruído
ao redor. Onde experimentei voltar para dentro enquanto permanecia voltado para
fora. Retirando-me para encontra-Lo em mim, que estou pronto e disposto a ouvir, querendo abraçar que
não é dito ou não facilmente entendido. Neste belo
país da América Central, aprendi a encontrar e capturar os momentos, momentos para servir calmamente
em ação, momentos para saborear o estar ocupado e
obter satisfação disso, dividir a alegria da ocupação e
momentos para aprender a partir disso. Aprender a
usar o trabalho par realizar Seu desejo por uma vida
que seja imprevisível, estimulante, imperfeita, cheia
de propósito e alegria.
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Boipelo Mathodlana, segunda a partir da
esquerda, junto a outros vicentinos nas JMJ
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Canadá
10º ‘Projeto Lápis’,
uma iniciativa anual para ajudar os jovens
Um programa de reciclagem está a dar um novo significado ao termo “amigos por correspondência”. O ‘Projeto Lápis’ é um projeto que ajuda às crianças em idade escolar e professores de
todo o mundo.
A iniciativa foi lançada por jovens que perceberam
que muitos materiais escolares estavam sendo deixados fora no final do ano letivo. Os materiais, ainda em boas condições, poderiam ser usados para
ajudar a dar às crianças necessitadas uma melhor
experiência escolar, fornecendo-lhes dito material
escolar.

Kitchener, Waterloo, Cambridge, Londres e na área
da Grande Toronto. Estas cidades estão localizadas na
Província de Ontário, Canadá.
O material escolar é separado, contado, embalado
e enviado para um país escolhido num contêiner de
20 pés. Em média, mais de 3 175 kg (7 000 libras) de
material é enviado cada ano.

Todos os anos, com a ajuda da Sociedade de São
Vicente de Paulo, são recolhidos materiais escolares
As crianças dos seguintes países têm sido assistinovos e gentilmente usados.
das nos últimos dez anos: Haiti, República Dominicana, Jamaica, Nicarágua, Peru, Guatemala, Costa Rica,
Os itens são coletados nas escolas de Hamilton, Filipinas, Ruanda e Trinidad/Tobago.
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Viagem do Presidente Geral a Detroit – USA
A SSVP em Detroit é formada por um Conselho Central com mais de
3.000 vicentinos comprometidos com a ajuda aos mais vulneráveis.
A caminho do Canadá para assistir à Assembleia Nacional da SSVP naquele país, onde tomou posse o
novo presidente nacional (confrade Joseph Claude),
o nosso Presidente Geral, confrade Renato Lima de
Oliveira, realizou uma visita importante ao Conselho
Central de Detroit (EUA).
Detroit é um Conselho Central composto por 10
Conselhos Particulares, onde convivem 125 Conferências com mais de 3.000 vicentinos que levam a cabo
um grande número de obras sociais: 6 lojas solidárias
(shops) com produtos de segunda mão, 30 refeitórios
sociais para pessoas necessitadas, vários programas sociais, um acampamento vicentino para jovens e um programa para ex-prisioneiros. A presidente deste Conselho
Central é a consócia Teresa Frye e diretor executivo é o
confrade Daniel Malone. Renato teve a alegria de ter
sido acompanhado, durante as visitas, pelo Vice-presidente Regional da SSVP dos EUA, confrade William.

sidente Geral aproveitou para agradecer todo o trabalho
que a Igreja vem realizando no acompanhamento para a
fundação de novas Conferências nas Ilhas Cayman.
Na sequência, houve a visita ao Conselho Particular de Royal Oak. Neste Conselho, o Presidente Renato
fez uma palestra para 150 vicentinos na “Little Flower
Basilica”. No dia seguinte, ele visitou a sede do Conselho Central e pôde conhecer a riqueza dos projetos lá
implementados: um serviço de odontologia, uma loja
solidária de segunda mão, um serviço especial para
ex-detentos e um gabinete dentário.

Também o PGI fez uma breve palestra para o staff
da SSVP e participou da reunião da Conferência Rosalie Rendu, seguida de uma visita domiciliar a uma das
famílias assistidas por este grupo de 10 vicentinos.
Para finalizar, Renato participou de numa recepção e
jantar no Seminário Sagrado Coração de Jesus, onde
discorreu sobre o Conselho Geral Internacional e resNos primeiros dias, o Presidente Geral realizou três pondeu a perguntas dos atendentes.
atividades principais. Ele visitou o Centro de Nutrição
“Matchan”, que é uma obra especial do Conselho ParO PGI Renato Lima ficou muito contente com sua
ticular de Pontiac: um refeitório para pessoas necessi- passagem por Detroit, e extremamente feliz pelo
tadas (aqui são servidas 300 refeições em dois dias da grande serviço prestado aos mais necessitados dasemana). Renato Lima almoçou juntamente com as quela importante região americana, trabalho que se
pessoas carentes, na companhia da presidente desta desenvolve num grande ambiente de fraternidade
obra especial, a consócia Jane.
entre os confrades e consócias.
Logo depois, houve uma audiência com o arcebispo
Nos dias seguintes, Renato esteve em Windsor (Cade Detroit, Monsenhor Allen Henry Vigneron, e também nadá) para participar da 48ª Assembleia Geral Anual
com o bispo auxiliar Dom Donald Francis Hanchon. O Pre- do Conselho Nacional do Canadá.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Viagem do PGI ao Canadá para participação
na Assembleia Nacional da SSVP

O presidente geral deu uma palestra sobre o funcionamento do Conselho
Geral Internacional e esteve presente na eleição do novo presidente
nacional do Canadá.
A Assembleia Geral Anual da SSVP no Canadá foi realizada em Windsor de 19 a 22 de junho. O presidente
internacional, Renato Lima, participou nos dias, 21 e
22 de junho.

versas oficinas de trabalho (sobre juventude, visita
domiciliar, funcionamento das obras especiais), reuniões de jovens e conta com a participação de cerca
de 300 pessoas que representam toda a estrutura organizacional da SSVP Canadá.

O Conselho Superior do Canadá tem uma longa
história, já que sua fundação data do ano de 1846.
A próxima edição da assembleia nacional do CanaAtualmente conta com 15.000 confrades que se or- dá será em Calgary, em 2020.
ganizam em 800 grupos de Conferência disseminados
por todo o país.
O Canadá é um país bilíngue e por isso toda a assembleia foi realizada nos dois idiomas oficiais, francês e inglês. Dentro da programação da assembleia
estava a eleição do novo presidente nacional para o
período de 2019 a 2025, cargo de serviço que recaiu
na pessoa de Joseph Claude Bédard, que substitui a
Jean-Noël Cormier nesta responsabilidade.

Renato Lima junto ao novo presidente
do Canadá, Joseph Claude Bédard

Além de estar presente no ato da eleição do novo
presidente nacional, o PGI Renato Lima realizou uma
palestra sobre o Conselho Geral Internacional que
contou com um interessante e animado turno de perguntas.
O programa desta assembleia nacional inclui palestras, a própria reunião do Conselho Nacional, diConselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Primeiro
encontro
sobre as Lojas
Solidárias da
SSVP
Coincidindo com as reuniões
anuais do Conselho Geral
Internacional em Porto,
Portugal, realizou-se a primeira
reunião das Lojas Solidárias
da SSVP com a intenção de
partilhar e aprender sobre
esta atividade que se realiza em
muitos países.
Como nosso patrono São Vicente
de Paulo apontou, “o amor deve
ser inventivo ao infinito”, e foi
assim que surgiu a iniciativa das
lojas de solidariedade, com o propósito de encontrar novas formas
de financiamento para a Sociedade que nos permitisse responder
as necessidades dos mais pobres.
Eram, além disso, uma maneira
prática de dar saída ao excesso de
equipamentos que as pessoas doavam e acumulavam nos guarda-roupas dos centros sociais.
Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e País de
Gales e Irlanda, países onde as lojas de solidariedade Vicentinas operam com grande sucesso há anos,
compartilharam conosco sua experiência de criação
e gestão na última reunião do CGI no Porto. Foi uma
ótima oportunidade para os países que ainda não têm
atividades de vendas pudessem levantá-las e obter as
ferramentas básicas para começar a desenvolvê-las.
Em cada uma das áreas onde foram estabelecidas,
as lojas solidárias recebem um nome diferente, como
“Vincent`s” na Irlanda, “St Vincent’s” na Inglaterra ou
“Vinnies” nos EUA e na Austrália. Este último país tem
o maior número de comércios, 652 lojas com mais de
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

16.773 voluntários. Elas nasceram nos anos 20 com o
objetivo de angariar fundos para famílias locais e hoje
em dia são tão populares que quase todas as cidades
têm a sua loja “Vinnies”, que se tornaram destinos de
visita obrigatórios para os turistas.
Em todos estes países, as “Lojas de Caridade” ou
“Lojas de Varejo” constituem uma parte muito importante do serviço oferecido pela SSVP. Eles não apenas fornecem itens novos e pouco utilizados a preços
acessíveis, mas também fornecem uma fonte de renda para a Sociedade, que tem um impacto direto na
comunidade. “Nós não somos uma empresa, somos
verdadeiros vicentinos. Compartilhar com aqueles
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que têm menos o que resta é uma missão sagrada
“disse Ralph Middlecamp, presidente do Conselho
Nacional dos Estados Unidos, que também citou as
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, “Quem tem
duas camisas devem compartilhar com aquele que
não tem nenhuma”. Lucas 3,10
Nas lojas, vários objetos são vendidos e podemos
encontrar desde pequenos eletrodomésticos até brinquedos, livros ou bolsas. No entanto, o produto majoritário é vestuário para mulheres, homens e crianças. As doações provêm de indivíduos que as deixam
diretamente nas lojas ou depositam em contêineres.
Outras vezes, são feitas ligações para organizar arrecadação de roupas em paróquias, escolas ou outros
centros adequados para isso. Quanto aos preços de
venda, eles geralmente variam entre 3 e 8 euros por
peça.

Primer encuentro sobre las Tiendas
Solidarias SSVP

Vincent’s, a cadeia de lojas solidárias da SSVP
na Irlanda, recebeu os prêmios “Loja do Ano”
e “Comunidade” da “Charity Retail Association”
(Associação de varejistas para caridade) e “Social Impact Award” (“Prêmio ao Impacto Social
e Comunitário”). Parabéns pelo seu trabalho !

res da SSVP, já que constituem um elo efetivo para
que as Conferências possam auxiliar as famílias da
região. Muitas das pessoas que frequentemente vêm
às lojas não vão para comprar, mas socializar, compartilhar atividades, serem ouvidas.

É importante notar que os objetivos econômicos
não são o objetivo principal com o qual este projeto é
proposto, “levantar dinheiro é importante para realizar nossas obras sociais, mas o principal é o trabalho
vicentino que podemos fazer através dessas lojas”, diz
Dermot Mcgilloway, gerente nacional encarregado do
desenvolvimento do projeto na Irlanda.

As lojas de caridade são administradas por um
pequeno número de profissionais, assistidos por um
grande número de voluntários. Neste último encontra-se outro dos principais valores do comércio, para
oferecer a possibilidade de voluntariado para os interessados, tanto porque eles querem desenvolver um
trabalho social em sua comunidade, e porque eles
querem ganhar experiência de trabalho para adicionar aos seus currículos.

Estas pequenas lojas são uma grande vitrine para
divulgar a Sociedade e como transmissoras dos valo-

“Comece onde você está. Use o que você tem
Faça o que puder “, Arthur Ashe.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

49

comunicación
vida
institucional
/ divulgación

Conheça as Conferências dos membros da
Mesa Diretora Internacional
A Conferência é a expressão própria de como a Sociedade de São Vicente de Paulo vive o
carisma vicentino. Por este motivo, o pertencimento a uma Conferência, a participação na
vida comunitária e fraterna dos confrades que a formam são condições irrenunciáveis para
qualquer vicentino. É também muito frequente que as Conferências tenham uma forte relação com os sacerdotes e a paróquia de sua área, uma conexão direta com a igreja muito
enriquecedora para os vicentinos. Poderíamos dizer que a Conferência é a fonte da qual
bebe, a cada dia, qualquer confrade da Sociedade de São Vicente de Paulo para saciar sua
sede de serviço ao pobre e seu ânimo por desenvolver e afiançar sua fé.

Jean Noël Cormier,
Presidente do Concordato.
Conferência Jesus, Maria e José (Canadá)

William Alves,
Vice-presidente Internacional para a Juventude,
Crianças e Adolescentes. Conferência
Dom Bosco (Brasil)

Sebastián Gramajo,
2º Vice-presidente Geral Adjunto. Conferência
Santa Clara de Assis (Argenina)

Mauride Yeung,
Vice-presidente Internacional de Estrutura e
Projetos Especiais. Conferência Sagrada Cruz
(Hong Kong)

Alfons ten Velde,
Presidente do Departamento de Estratégia.
Conferência São João (Holanda)

Carmela Addante,
Vice-presidente Internacional para as Relações
Institucionais e Administrativas. Conferência
Nossa Senhora de Lourdes (Canadá)

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Conheça as Conferências dos membros
da Mesa Diretora Internacional

Por este motivo, queríamos fazer chegar a esta edição da Ozanam Network que todos
os membros da Mesa Diretora Internacional do Conselho Geral Internacional pertencem,
como qualquer outro vicentino, a uma Conferência de sua localidade. E que, com toda a
normalidade e o zelo de qualquer outro confrade, participam e desenvolvem seu trabalho
de ação e oração dentro de seu grupo vicentino. O presidente geral, Renato Lima, declarou: “eu mesmo sigo as orientações do presidente da Conferência e realizo as atividades
que me são encomendadas como qualquer outro confrade. Se não fosse assim, seria um
presidente geral desconectado da base e das necessidades dos que sofrem”.

Renato Lima de Oliveira,
Presidente Geral Internacional. Conferência
Nossa Senhora de Fátima (Brasil)

Joseph Pandian,
Vice-presidente Geral. Conferência Sagrado
Coração (Índia)

María Luisa Téllez,
Vice-presidente Internacional para a Formação.
Conferência Nossa Senhora do Amparo
(Espanha)

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Larry Tuomey,
Tesoureiro Geral. Conferência São Camilo de
Lelis (Irlanda)

Joseph Makwinja,
Primeiro Vice-presidente Geral Adjunto.
Conferência Cristo Rei (Botswana)

Nunca se pode perder a essência do que significa
pertencer a uma Conferência. Orar com os companheiros, viver a fraternidade do grupo, atender
pessoalmente às pessoas ou famílias que procuram
a Conferência com necessidade de ajuda. Esta realidade e esta congruência de vida são necessárias
para que não se esqueça a missão da Sociedade de
São Vicente de Paulo, seja qual for nossa posição
ou cargo de serviço, e para seguir vendo o rosto de
Cristo em cada passo de nossa vida.
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Vicentino homenageado
Parabéns a Jean-Noël Cormier, que recebeu a Medalha do
Soberano para Voluntários (Sovereign’s Medal for Volunteers). Paixão, dedicação e comprometimento com a comunidade são as forças motrizes por trás dos voluntários que recebem essa medalha. A medalha reconhece
as conquistas excepcionais de voluntários canadenses
de diversos campos de atuação em todo o país,
prestando-lhes homenagem em virtude de sua dedicação e comprometimento. Eles são o retrato do
país solidário que aspiramos construir. Vicentino desde
2000, Jean-Noel dedica-se a ajudar os menos afortunados no
Canadá e no exterior. Ele foi um dos articuladores e motivadores por
trás do projeto vicentino “Ao norte do 60º” (N.T.: refere-se a um projeto vicentino desenvolvido na região ao norte do Paralelo 60º, em
referência à sua latitude, que consiste em uma região de fronteira
com a Antártica), apoiando um Norte orientado para o povo, equitativo e em evolução. Jean-Noël foi Presidente da Conferência de São
José de Orleans, Presidente do Conselho Central de Ottawa, e Presidente do Conselho Nacional do Canadá entre 2013 e 2019. Jean-Noël
é atualmente membro do Conselho de Administração do Conselho
Geral da SSVP como presidente da Concordata. Ele também é o coordenador de formação da SSVP para a América 1 (Canadá, EUA e países do Caribe de língua inglesa).”

Jean Noël Cormier recebendo o prêmio
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Documentário da Sociedade de São Vicente de Paulo
é premiado com Prêmio Gabriel
St. Louis, Missouri (EUA) – O documentário vicentino intitulado “Nossa fé em
ação: a SSVP de hoje”, foi homenageado com o segundo lugar no Prêmio Gabriel
(Gabriel Awards), da Associação de Imprensa Católica (Catholic Press Association), durante sua cerimônia anual realizada no dia 20 de junho.
Composto por uma série com diversos episódios,
o documentário acompanha os membros associados
à SSVP em sua jornada de crescimento espiritual por
meio do serviço às pessoas e famílias necessitadas.
Desde as tradicionais visitas domiciliares características da SSVP, manutenção e operação das despensas
de alimentos para doação, auxílio com aluguel e outras necessidades, até mesmo a programas inovadores de assistência médica e orientação financeira, os
membros associados à SSVP, conhecidos como vicentinos, veem o rosto de Cristo nas pessoas que ajudam.
Na série, retratam-se Vicentinos voluntários em todo
o país, que buscam levar ajuda eficaz e personalizada
às pessoas em situação de pobreza, além de aproveitar a jornada
para compartilhar suas histórias
sobre o amor de Cristo.

tólica reconheceu o documentário com um prêmio
para o segundo lugar na categoria de Série Narrativa (Storytelling). Com sua primeira edição datada de
1965, o Prêmio Gabriel homenageia a excelência em
produções de mídia cinematográfica, radiodifusão e
multiplataforma lançadas nos Estados Unidos e no
Canadá.
“A compaixão, dedicação e entusiasmo dos vicentinos para ajudar as pessoas necessitadas é inspiradora”, disse o Diretor Executivo da SSVP nos EUA e
Produtor Executivo do documentário, Dave Barringer.
“Temos o prazer de ter uma série de televisão para

“O documentário é excelente
para enaltecer o nome da Sociedade e sua marca, além de algumas
das nossas obras especiais”, disse
o presidente do Conselho Nacional do Estados Unidos da América,
Ralph Middlecamp. “A SSVP enfatiza o crescimento da fé através da
realização de boas obras. Esperamos que todos os que assistirem
‘Nossa fé em ação’ sintam que
respondemos à sua necessidade
de como eles podem colocar sua
própria fé em ação, e que os levem a se unir à Sociedade em suas
respectivas comunidades”.
A Associação de Imprensa CaConselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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La serie de TV de la SSVP
homenajeada con los Premios Gabriel

mostrar o crescimento espiritual e
obras de caridade de nossos membros associados. É uma honra para
a série ser reconhecida com um
Prêmio Gabriel”.
Com 10 episódios, o documentário vai ao ar na rede televisa
EWTN (Eternal Word Television
Network), bem como na TV Católica (CatholicTV), na Rede de fé
Católica (Catholic Faith Network) e
na Televisão Católica San Antonio
(Catholic Television San Antonio).
Ele também está disponível no
site do Conselho Nacional do EUA
no YouTube. Atualmente, uma segunda temporada da série está em
produção.
“Eu gostaria de agradecer a
Associação de Imprensa Católica pelo reconhecimento”, disse o
produtor, repórter e anfitrião do documentário, Trace
Trylko. “Estamos orgulhosos de compartilhar as histórias de como os vicentinos nos Estados Unidos estão
ajudando nossos irmãos e irmãs necessitados.”
Fundada em 1911, a Associação de Imprensa Católica é uma associação de editores e profissionais
de comunicação que prestam homenagens ao excelente trabalho em plataformas de mídia.
Uma das maiores organizações de caridade do
mundo, a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
é uma organização internacional católica, leiga, sem
fins lucrativos, com cerca de 800.000 associados (homens e mulheres) que voluntariamente se unem para
crescer espiritualmente, oferecendo serviços por
meio do contato direto com os mais necessitados ou
em condição de sofrimento, em 150 países nos cinco
continentes. Com a sede dos EUA em St. Louis, Missouri, os Estados Unidos totalizam quase 100.000 associados em 4.400 comunidades.
A SSVP oferece uma variedade de programas e
serviços, incluindo visitas domiciliares, assistência habitacional, socorro em catástrofes, educação e orienConselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Membros da SSVP (Vicentinos) distribuem mochilas
com itens de cuidados pessoais e informações sobre serviços sociais para os sem-teto em Chicago.

tação, despensas de alimentos, refeitórios, roupas,
assistência com transporte, medicamentos prescritos, auxílio com aluguel e entre outros. A Sociedade
também trabalha para cuidar dos doentes, dos encarcerados e dos idosos. No ano passado, a SSVP forneceu mais de US$ 3,4 bilhões em serviços tangíveis
e em espécie para os necessitados, fez mais de 2,1
milhões de visitas aos assistidos (residências, hospitais, prisões e asilos) e ajudou mais de 5,4 milhões
de pessoas, independentemente da raça, religião ou
nacionalidade.

Para mais informações, entre em contato:
Gary Stevens, e-mail gstevens@svdpusa.org
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A SSVP está em festa: celebramos
os 180 anos de existência do
Conselho Geral Internacional
Em 21 de julho de 2019, a Sociedade de São Vicente de Paulo celebrou
com grande alegria o 180º aniversário de fundação do Conselho Geral
Internacional(CGI). Ao final desta matéria, disponibilizamos o arquivo
em PDF da primeira ata do Conselho Geral.
O Conselho Geral, como o conhecemos hoje, é produto do desmembramento do “Conselho de Direção” em dois outros órgãos administrativos: o “Conselho de Paris”, para cuidar das Conferências da capital
francesa (16 unidades àquela altura); e o “Conselho Geral”, responsável
pelo crescimento da SSVP fora da área territorial de Paris (com 22 Conferências naquele momento).
É importante salientar que o “Conselho de Direção” já existia desde
1836, quando da elaboração da primeira Regra. Porém, durante uma
reunião realizada em 14 de julho de 1839, os líderes da SSVP aprovaram
o desmembramento do “Conselho de Direção” e a consequente criação
do Conselho Geral, cuja decisão foi referendada numa Assembleia Geral
em 21 de julho de 1839. Portanto, a data de nascimento do Conselho
Geral é 21 de julho de 1839. A primeira reunião oficial do novo Conselho somente ocorreu em 27 de dezembro de 1840. Na nova redação da
Regra (1839) passou a constar a expressão “Conselho Geral”.
A expressão “Conselho Geral Internacional” somente surgiu em 1967,
quando o “Conselho Geral de Bolonha” (ramo feminino da SSVP) se fundiu com o ramo masculino, criando uma só Sociedade de São Vicente de
Paulo, mista, com homens e mulheres.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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PGI 1 Emmanuel BAILLY
DE SURCY Presidente
de 1836 a 1844

PGI 2 Jules GOSSIN
Presidente de
1844 a 1847

PGI 3 Adolphe
BAUDON Presidente
de 1847 a 1886

PGI 4 Antonin
PAGES Presidente
de 1886 a 1903

PGI 5 Paul CALON
Presidente de
1904 a 1913

PGI 6 Louis
d'HENDECOURT
Presidente de 1913 a 1924

PGI 7 Henri de
VERGES Presidente
de 1924 a 1943

PGI 8 Jacques
ZEILLER Presidente
de 1943 a 1954

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Nesses 180 anos de vida, o Conselho Geral já teve 16 Presidentes
Gerais, sendo o primeiro deles o
confrade Emmanuel Joseph Bailly
de Surcy, e o atual é brasileiro Renato Lima de Oliveira (o primeiro
do Hemisfério Sul). Algumas curiosidades: o Presidente Geral que
permaneceu mais tempo no cargo
foi Adolphe Baudon (38 anos). O
Presidente Geral mais novo, ao
ser eleito, foi Adolphe Baudon
(28 anos de idade). O Presidente
Geral durante a fusão com o ramo
feminino foi Pierre Chouard. O
Presidente Geral mais idoso, ao
ser eleito, foi Jacques Zeiller (65
anos). O primeiro Presidente Geral não francês foi César Augusto
Nunes Viana, de Portugal.
Durante a reunião plenária
anual do Conselho Geral, realizada
entre 13 e 16 de junho passado,
foram comemorados os 180 anos
do Conselho Geral com várias atividades, como o lançamento de
três livros vicentinos, a assinatura
de convênio de cooperação com
os Religiosos de São Vicente de
Paulo e o lançamento da canção
“Os Sete Fundadores”, que enfatiza as virtudes dos sete pioneiros
da Sociedade.
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PGI 9 Pierre
CHOUARD Presidente
de 1954 a 1969

PGI 11 Joseph
Rouast Presidente
de 1975 a 1981

PGI 13 César A. NUNESVIANA Presidente
de 1993 a 1999

PGI 10 Henri
JACOB Presidente
de 1969 a 1975

PGI 12 Amin A. de
TARRAZI Presidente
de 1981 a 1993

PGI 14 José Ramón DÍAZTORREMOCHA Presidente
de 1999 a 2010

No dia 21 de julho de 2019, todas as paróquias do planeta onde
há uma Conferência vicentina foram convidadas a incluir no rol das
orações da santa missa dominical a
seguinte intenção: “Pelos 180 anos
do Conselho Geral Internacional da
Sociedade de São Vicente de Paulo,
para que continue levando adiante
a mensagem de paz, unidade e caridade a todos os vicentinos e aos
pobres do mundo”.
Rezemos pelo nosso Presidente
Geral Renato Lima, pela diretoria
internacional e por todos os confrades e consócias que prestam
algum tipo de serviço na Estrutura internacional. “Reconhecemos,
nesta data, não só os sete fundadores da SSVP, mas também os primeiros membros e todos aqueles
que atuaram no Conselho Geral
nesses 180 anos, especialmente
por aqueles que já se encontram
na Casa do Pai”, reconheceu o Presidente Renato Lima.
Mais detalhes sobre os primórdios da SSVP e a fundação do
Conselho Geral podem ser encontrados no livro do renomado autor
francês Matthieu Brejon de Lavergnée (páginas 217-230), intitulado “A Sociedade de São Vicente
de Paulo no Século XIX”.
Mais informações:
cgi.formation@ssvpglobal.org.
Clique aqui para ler essa parte do
libro de Matthieu Brejon de Lavergnée:
https://bit.ly/2KzH7CN

PGI 15 Michael THIO
YAUW BENG Presidente
de 2010 a 2016
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

PGI 16 Renato LIMA de
OLIVEIRA Presidente
desde 2016

Clique aqui para ter acesso à primeira ata do Conselho Geral, de
21 de julho de 1839.
https://bit.ly/2Z1qGa6
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Claudia Pereira
Consócia da Conferência de São
Jerônimo no Belo Horizonte,
Brasil, e autora da pintura de
Felix Clavé.
No mês de novembro de 2018, o
presidente geral anunciou com imensa
alegria que, finalmente havíamos
conseguido uma imagem de Felix Clavé,
o único fundador que não tinhamos
nehuma ilustração ou desenho. Hoje
nós entrevistamos a Claudia Pereira,
trabalhadora da SSVP e confrade
da Conferência de São Jerônimo
no Belo Horizonte, Brasil, que está
quase prestes a terminar a realização
duma pintura de Clavé. ¡Que iniciativa
maravilhosa, Claudia!
Claudia, como sabe, até há pouco tempo Felix Clavé
foi o único fundador cujas imagens não estavam disponíveis. Como surgiu esta oportunidade de começar esta obra?

Através desta pintura, então, você teve a oportunidade de mergulhar um pouco mais na história deste fundador. Quem foi Felix Clavé para você e o que
você gostaria de ter capturado nesta pintura?

Conversando com o Presidente do nosso Conselho
Metropolitano de Belo Horizonte, o cofrade Wellington Geraldo Correa quanto á descoberta de um desenho do fundador Félix Clavé em novembro de 2018,
este perguntou-me se eu seria capaz de pintar num
quadro o rosto de Clavé a partir do desenho encontrado. Este questionamento suscitou em mim um desejo e um desafio muito grande em procurar retratar
de maneira fideidigna a face de Félix Clavé. Comecei
a pesquisar então, através da internet a história deste
fundador que foi por muito tempo mal compreendido
pela sociedade da época.

Toda a história encontrada sobre a vida e obras de Clavé me sensibilizou e constatei inclusive que na Capa
da Regra da SSVP no Brasil consta apenas o nome de
Félix Clavé, sem a fotografia e sem o ano em que faleceu. Fiquei feliz porém, ao constatar que ele nasceu
em 08 de julho ou seja no mesmo mês em que faço
aniversário que é 16 de julho e que também como eu,
era um homem das leis, comprometido com a moral
e a justiça social.
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entrevista
ele era uma pessoa muito dedicada a sua missão,
tendo trabalhado arduamente ao lado de Frederico
Ozanam. Desde o princípio, busquei mostrar através
da pintura de sua face, serenidade na expressão do
rosto, tentando levar para as pessoas que o contemplarem, o sentimento de probidade, dignidade, compromisso com a SSVP e honradez, uma vez que não
foi permitido a Clavé em vida, demonstrar todas as
suas virtudes.

Entrevista a Claudia Pereira

mente, fui desenvolvendo o meu dom e o primeiro
quadro de figura sacra que produzi, foi de Nossa Senhora Rainha da Paz. Deste dia em diante, nunca mais
parei de pintar.
Você acha que a arte pode transformar a vida das
pessoas? Pode nos ajudar a criar um mundo melhor?

Sim. A arte não só transforma a vida das pessoas,
como também é importante no sentido de abrir a
A imagem de Felix Clavé ajudará todos os membros nossa mente, o nosso pensamento. É também uma
se aproximarem à história desses jovens fundado- forma de expressar tudo aquilo que sentimos, desenres. Você acha que é importante conhecer nossas volvendo a paixão por algo.
origens?
A arte contribui por ajudar a criar um mundo meÉ muito importante conhecer as nossas origens para lhor na medida em que ela é um meio de comunicaque possamos resgatar e preservar o carisma da SSVP. ção entre os povos. Além disso, tanto para o autor da
Isto se dá em função da necessidade de conhecermos obra, como para aquele que a contempla, lhes proa nossa tradição, conhecendo a história daqueles que porciona um espírito de sensibilidade e ainda é cacontribuíram para que pudéssemos chegar onde esta- paz de promover uma visão crítica ou reflexiva sobre
mos. Tudo isto contribuirá e influenciará a formação o tema retratado, no sentido positivo. Assim, a arte
dos Vicentinos atuais e da nossa geração futura em é capaz de transformar e mudar a vida das pessoas
suas ações e tomada de decisões, sempre amparados para melhor.
pelo carisma vicentino.
Você é colaboradora da SSVP em Bello Horizonte,
Brasil. Como a SSVP entrou na sua vida?
Muito obrigado Claudia, tem sido um prazer entrevistar a uma consócia tão animada com seu trabaEu entrei na SSVP como membro em 1987 na Confe- lho, com a Sociedade e com a arte. Ficamos ansiorência Santo André Avelino cumprindo a um chama- sos de ver a tua obra terminada
do de Deus e atualmente faço parte da Conferência
São Jerônimo em Belo Horizonte. Porém, em 2015 fui
convidada para trabalhar como advogada no Conselho Metropolitano de Belo Horizonte, ofício que ocupo até hoje.
Eu considero que ser confrade/vincentina é antes de tudo uma missão, colocando os nossos dons
e talentos à disposição de Deus, dos marginalizados
e pobres, colaborando na promoção social da instituição SSVP e dos que estão em situação de carência e
penúria.
Você pinta profissionalmente? Como começou a pintar?
Eu não comercializo as minhas obras. Faço pintura em
tela a óleo e me especializei em figuras sacras/sagradas, tendo um acervo considerável. Comecei a pintar
em 2006 buscando uma atividade que me proporcionasse prazer diante do stress do dia a dia. NaturalConselho Geral Internacional
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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
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1

Formação
Permanente e para todos os
membros

2

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

3

União Fraternal
Construir uma rede global de
apoio espiritual e material

4

Expansão
Presença em todos os países do
mundo

5

Família Vicentina
Colaboração permanente e
profunda

6

Solidariedade
Parcerias internacionais e
locais

7

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

8

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

9

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

10

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar sua
efetividade
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