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EDITORIAL 
A Importância da Comunicação no âmbito

do Conselho Geral Internacional
Tenho a satisfação de apresentar-
vos a edição de Março de 2017 
do boletim “Ozanam Network”, 
produzido pela equipe de 
comunicação do Conselho Geral, 
liderada pelo dinâmico confrade 
Karl Hilla. Nesta edição, os leitores 
encontrarão importantes notícias 
sobre o trabalho em marcha 
que vem sendo conduzido pelos 
membros da diretoria do Conselho, 
em todas as suas comissões e 
departamentos da Estrutura, por 

todo o mundo. Esperamos que todos gostem do conteúdo do nosso boletim.

É imperioso destacar que o tema da comunicação é fundamental dentro da 
estrutura do Conselho Geral. Todos os nossos esforços são feitos nessa direção, 
pois sabemos que comunicar-se bem é o grande dilema das organizações, 
especialmente aquelas formadas por voluntários, como é a Sociedade de 
São Vicente de Paulo. A melhoria da comunicação internacional é um dos 
objetivos estratégicos deste mandato.

Aproveito a ocasião para fazer um pedido especial a todos os Conselhos 
Superiores ou Nacionais. O processo de comunicação dentro da nossa 
entidade, desde Paris até as Conferências (local onde estão os nossos 
voluntários vicentinos), é rico porém bastante complexo. Por isso, precisamos 
do vosso apoio para difundir, em todos os países, as ações desenvolvidas 
pelo Conselho Geral. 

Portanto, solicito encarecidamente que todos os documentos relacionados 
com o campo da comunicação (como este boletim “Ozanam Network”, as 
cartas do presidente geral, as diversas notícias do site do CGI, vídeos, press-
releases, etc) sejam sempre partilhados no nível nacional. Alguns Conselhos 
já têm, espontaneamente, feito isso, o que muito nos alegra e demonstra 
o elevado grau de sintonia e de unidade que devemos ter dentro da SSVP, 
especialmente com a sede da entidade, em Paris. Comunicar bem promove 
nossa unidade na caridade.

Para atingirmos uma comunicação realmente pró-ativa, necessitamos da 
parceria efetiva com os Conselhos Superiores ou Nacionais para que os 
confrades e consócias das nossas Conferências possam estar bem informados 
sobre os projetos, programas e iniciativas do Conselho Geral. Só assim, 
estaremos, de facto, “servindo na esperança”.

Vicentinamente,
Renato Lima de Oliveira

16º Presidente Geral
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Karl Hila - Presidente 
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As primeiras visitas oficiais do Presidente Geral 
Renato Lima de Oliveira

Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente 
Geral da SSVP, começou uma série de 
visitas oficiais em janeiro de 2017 com 
uma primeira destinação: os Estados 
Unidos. Entre os dias 2 e 9 de janeiro 
de 2017, ele passou pelas seguintes 
cidades : Nova Iorque, Trenton, 
Baltimore, Miami e Filadélfia. 

No conjunto de seus deslocamentos, 
o Presidente foi acompanhado pelo 
irmão Edmund Keane (Vice-Presidente 
Internacional de Relações Institucionais) 
e David Barringer (diretor executivo 
do Conselho Nacional dos Estados 
Unidos). 

Nova Iorque : reunião que contou 
com 70 membros de Conferências 
da região, visita à domicílio de uma 
pessoa em dificuldades econômicas, 
visita ao Monsenhor Robert Richie 
(Catedral de San Patricio, arquidiocese 
de Nova Iorque), jantar com os 
membros vicentinos do ECOSOC 
(Nações Unidas). 

Trenton : reunião com os membros 
da Conferência de Santa Maria, e da 
Conferência de San Pedro Claver, visita 
de obras especializadas ; reunião da 
Conferência em Santa Rosa de Lima, 
em Freehold, com discussão sobre 
a temática dos migrantes, visita do 

novo entreposto que será utilizado 
pelos voluntários para as pessoas em 
necessidade. 

Baltimore : reunião com o presidente 
do Conselho Central, Pauline Manalo; 
reuniões e visita do projeto “Saint 
Vincent de Paul Head Start” , um jardim 
de infância, visita do projeto “Kidz Table”, 
cantina para crianças promovendo a 
refeição saudável, e o projeto “Sarah’s 
hope”, um projeto de realojamento 

temporário para os moradores de 
rua...

Filadélfia e Miami: participação na 
reunião anual do Comitê Executivo 
da Família Vicentina e contatos com 
os Vicentinos locais.
“Eu estou impressionado pelo 
trabalho realizado no seio das 
conferências nos Estados Unidos. 
Esta foi uma experiência muito 
enriquecedora para mim. A qualidade 
de seu acolhimento foi inacreditável: 
eu me senti verdadeiramente em casa 
junto aos meus irmãos vicentinos. Eu 
fui acolhido calorosamente, em todas 
as cidades em que fui não somente 
pelos dirigentes dos Conselhos 
mas também pelos membros das 
conferências. Eu descobri mais 
próximo do campo os projetos 
desenvolvidos no local. Eu estou 
satisfeito com aquilo que eu pude 
ver” comentou o Presidente Geral. 

Desde o início do mês de março de 
2017, Renato Lima de Oliveira está 
em visita oficial junto à 7 conselhos 
superiores: Itália, Índia, Sri Lanka, 
Malásia, Nova Zelândia, Austrália e 
Chile.

Renato Lima de Oliveira (right) visiting Kidz Table Project - Baltimore

Renato Lima de Oliveira and Pope Francis
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Na Itália, depois de ter sido acolhido 
pelo Presidente Nacional Antonio 
Gianfico, Renato assistiu à audiência 
pública semanal do Papa Francisco. 
Como em junho de 2016, ele teve 
a ocasião de saudar ao Santo Papa 
e trocar algumas palavras com ele. 
Ele também entregou um troféu 
representando a logo oficial da SSVP 
bem como relatórios de atividades 
da Sociedade pelo mundo.  Outros 
pontos fortes da visita foram: o 
encontro com o Padre Giuseppe Guerra, 
que o manteve informado acerca dos 
últimos desenvolvimentos concernentes 
ao processo de canonização do 
Bemaventurado Frédéric Ozanam e 
uma entrevista com Carriquiri Guzman, 
secretário do Conselho da União 

Europeia. 

Depois da Itália, nosso confrade Renato 
voou para a Índia, onde o esperava 
Joseph Pandian (Vice-Presidente Geral), 
e Johnson Varguese (Presidente 
Nacional) com um programa de 5 dias 
em 3 etapas: Goa, Chennai e Cochin. 
A cada uma das etapas, o Presidente 
Geral se encontrou com os arcebispos, 
bem como com os responsáveis locais 
da SSVP, visitando na passagem obras 
e projetos da SSVP como uma escola 
São Vicente de Paulo, um projeto 
de moradia para pessoas idosas, um 
centro Ozanam. Mesmo com a agenda 
carregada desta viagem maratona, ele 
não perdeu a ocasião de trocar com os 
vicentinos, como em Kothamangalam 
(Kerala) onde 800 membros do 
Conselho Central estiveram reunidos 

na ocasião de sua vinda. O Presidente 
Geral se disse profundamente tocado 
e marcado pelo acolhimento caloroso 
e pela gentileza que foram mostrados 
a ele. Johnson Varguese (Presidente 
do Conselho Nacional) evoca a visita 
do Presidente: “Que experiência! 
Esta visita realmente impulsionou o 
espírito vicentino de nossos membros. 
Por onde ele passou, uma multidão 
imensa o acolheu e ele tomou o 
tempo para falar com o maior número 
de vicentinos possível. Ele estava 
perfeitamente à vontade com todos 
os nossos membros, nos pudemos 
mostrar a ele um bom número de 
atividades gerenciadas pela SSVP, 
esta visita foi verdadeiramente um 
sucesso...”

Em Colombo (Sri Lanka), Renato 
foi acolhido pela Presidente: Visaka 
Nilmini Weliwita. O Conselho Nacional 
aproveitou a presença do Presidente 
Geral para lançar seu website, 
inaugurado no dia 11 de março. 
Sempre acompanhado por Joseph 
Pandian (Vice-Presidente Geral), nosso 
confrade Renato seguiu um programa 
de visitas incluindo conversas com 
membros do clero: notadamente, ele 
foi recebido pelo Sua. Excelência o 
Senhor Emmanuel Fernando, Arcebispo 
de Colombo e por responsáveis locais 
da Igreja Católica.

Entre os encontros com os vicentinos 
e as atividades previstas, o Presidente 
Geral teve também a ocasião de 
visitar as obras especiais da SSVP: um 
projeto de construção de novas casas 
para famílias pobres, uma criação de 

cabras e um projeto de artesanato. 
O Presidente Geral terminou sua 
estada no Sri Lanka por uma reunião 
que contou com 200 membros da 
Sociedade, em Colombo, antes de 
tomar um vôo com destinação à 
Malásia, 4a etapa de sua viagem oficial 
por 7 países onde a Sociedade está 
presente. 

Quando chegou em Kuala Lumpur, 
a capital, Renato Lima de Oliveira 
era esperado para um jantar com 
numerosos convidados como: o 
Núncio Apostólico, o Arcebispo de 
Kuala Lumpur, o Bispo de Penang, o 
Presidente Nacional da SSVP Malásia 
e sua mulher, antigos Presidentes 
Nacionais, membros da direção 
do Conselho Nacional e membros 
de Conselhos SSVP pelo país. Sua 
chegada coincidiu também com uma 
reunião da Comissão Internacional 
dos hermanamentos, à qual ele pôde 
participar.

O programa o levou também a visitar 
obras da Sociedade: a Casa comunitária 
da “segunda oportunidade”, centro 
de acolhimento para homens que 
leva uma ajuda, um apoio amistoso, 
uma ajuda espiritual e uma formação 
profissional a ex-detentos, a fim de 
facilitar sua reinserção na sociedade. 
O Presidente Geral foi particularmente 
tocado pelos testemunhos dos 
residentes explicando seu percurso 
de reconversão. Renato Lima de 
Oliveira visitou também um centro de 
diálise gerenciado pela Conferência 
do Sagrado Coração que acolhe 
atualmente 92 pacientes dentre os 
habitantes pobres do bairro.  A visita 
da Rumah Ozanam (Casa Ozanam) 
refúgio SSVP para mulheres e crianças 
soropositivos ou portadores da AIDS o 
fez viver um momento forte: em sua 
honra, as crianças cantaram “Jesus love 
me” diante dos visitantes emocionados 
até às lágrimas. O Presidente Geral 
cantou então em retribuição com a sua 
bela voz: “Pelas estradas da vida”.

Renato Lima de Oliveira prossegue 
atualmente suas visitas na Nova 
Zelândia, depois vai para a  Austrália e 
enfim para o Chile, que será a última 
etapa desta viagem oficial antes de seu 
retorno ao Brasil.
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A Comissão de Twinning Internacional 
tem dois novos membros, que são :

Tony Muir:  
Coordenador da Comissão de Twinning 
Internacional 

Kathryn Weswick:  
Coordenadora para as Américas

Josephine Obomighie: 
Coordenadora para a África

Terry Brown : 
Coordenador para a Europa

Dunstan Dominic: 
Coordenador para a Ásia e Oceania

A primeira missão da nova equipe foi 
preparar uma reunião que aconteceu 
em Kula Lumpur, na Malásia, nos 
dias 13 e 14 de março de 2017 e que 
coincidiu com a visita do Presidente 
Geral. A reunião foi importante para 
informar aos novos membros suas 
funções e responsabilidades e discutir 
vários aspectos de Twinning. Nesse 
sentido, os Coordenadores Nacionais 
de Twinning são convidados a entrar 
em contato com o Coordenador 
Internacional responsável pelo país em 
questão para promover a relação de 
trabalho.

Desde o seu lançamento, o treinamento 
global está disponível em 4 idiomas 
oficiais da Sociedade de São Vicente 
de Paulo (francês, inglês, espanhol e 
português). Graças à colaboração ativa 
dos Vicentinos do mundo inteiro, foi 
realizado um trabalho de tradução para 
disponibilizá-lo em outros idiomas, 
como árabe e italiano (download no 
site do CGI). Os módulos estão sendo 
traduzidos para outros três idiomas: 
húngaro (pelo Padre Michal Lipinski, 
CM), alemão (pelo Presidente Nacional 
da Suíça, Markus Jungo) e indonésio 
(por Basukisworo Nugroho).

O objetivo deste treinamento é fornecer 
a todos os membros da Sociedade de 
São Vicente de Paulo uma mensagem 
idêntica e coerente, sem interpretações 
subjetivas, mas imbuída do espírito 
da Sociedade e descrevendo a forma 
como a nossa associação trabalha 
internamente. Portanto, é essencial 
eliminar as barreiras entre os idiomas 
para que este treinamento fique 
acessível a um grande número de 
membros do mundo todo. 

Além disso, o conteúdo em breve será 
enriquecido com novos ensinamentos, 
com um módulo sobre os fundamentos 
da fé católica e 2 outros módulos de 
formação para o desenvolvimento 
pessoal e espiritual dos Vicentinos.

Comissões: trabalhos em curso

O CGI (Conselho Geral Internacional), 
como determina a Regra e os 
Estatutos Internacionais, recebe em 
sua sede em Paris, na França, pedidos 
de agregação de Conferências e de 
instituição de Conselhos. Atualmente, 
estão sendo processados 259 pedidos 
de agregações e 11 pedidos de 
instituições. Para lembrar, os diplomas 
são publicados somente depois que 
as agregações forem validadas pela 
Seção Permanente, que se reúne uma 
vez por ano, sempre em junho.

Além disso, por iniciativa do Presidente 
Geral Renato Lima de Oliveira, o CGI 
lançará um programa para avaliar o 
número real de Conferências ativas em 
cada país. 

Os resultados fornecerão dados 
estatísticos precisos sobre a presença 
da Sociedade no mundo e direcionarão 
medidas para as áreas onde o 
desenvolvimento da organização deve 
ser promovido. Durante este ano, o 
programa será testado em países com 
poucas Conferências e depois será 
estendido a todos os países membros 
da Confederação.

HERMANAMENTOS TREINAMENTO AGREGAÇÃO
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Comissões: trabalhos em curso

A primeira mudança importante, de 
acordo com a visão e a estratégia do 
Presidente Geral, foi no escopo de 
trabalho da CIAD, que foi ampliado. 
Foram mantidas suas responsabilidades 
atuais relacionadas às áreas de 
“Ajuda” e “Desenvolvimento” e 
foram acrescentadas duas áreas de 
responsabilidade : 

1) Estruturação dos Conselhos Nacionais 
enfraquecidos, para fortalecer a posição 
e a eficiência da SSVP nos países onde 
isso representa um desafio devido à falta 
de meios materiais e organização ou 
formação adequada.
2) Início das atividades da SSVP nos 
países onde ainda não está presente: 
isso faz parte das “promessas 
eleitorais” do Presidente Geral Renato 
Lima, já que mais de 60 países do 
mundo ainda não têm Conferências 
SSVP. 

Desde a nomeação da nova equipe, 
a CIAD realizou duas reuniões para 
analisar os projetos e as solicitações de 
assistência recebidas pelo CGI

Programas de emergência 
Vários programas de emergência foram 
financiados pela CIAD: na Tanzânia 
(terremoto), no Sudão (inundações), 
no Haiti (furacão Matthew) e no Peru 
(chuvas fortes).

Líbano:
Uma fundação anônima dos Estados 
Unidos doou à CIAD uma quantia geral 
de 330 mil dólares, dos quais 230 mil 
dólares estão restritos para uso no Líbano, 
principalmente para os refugiados. Como 
no ano passado, na mesma situação, a 
CIAD “complementou” com 20 mil 
dólares para atingir os 250 mil dólares 
orçados por um ano de assistência 
(kits de higiene e cestas de alimentos, 
educação, refeições para idosos). A 
primeira parcela de 90 mil dólares foi 
enviada no final de dezembro para dar 
início à ação.

Projetos  
Burundi
Foi recebido um relatório sobre a 
segunda e última fase de um projeto 
de reconstrução de 33 mil euros após 
inundações. O objetivo original do 
projeto era construir 10 casas e restaurar 
a rede de água potável de um vilarejo. 
Devido a problemas relacionados à 
inflação, só foi possível construir sete 
casas, e o restante do projeto foi 
realizado conforme planejado. Essa 
dificuldade foi apresentada de forma 
clara no relatório da primeira fase. 
O relatório geral, que faz parte do 
outro relatório, está satisfatório e bem 
documentado, com faturas, listas de 
beneficiários, fotos, etc.

Nepal
A Caritas Nepal forneceu um relatório 
muito breve sobre a primeira parcela 
de 382 mil euros para a reconstrução 
depois do terremoto. O relatório não 
tem detalhes financeiros, mas mostra 
que uma primeira parcela foi paga 
a 296 famílias para reconstruir suas 
casas, das quais 60 foram concluídas 
e 35 foram ‘avaliadas e aguardam o 
recebimento da segunda parcela’

Tanzânia
Foi recebido um relatório sobre a 
utilização dos fundos de 3 mil euros 
para ajuda de emergência após 
terremoto: 70 pessoas vulneráveis 
receberam alimentos, panelas, sabão, 
principalmente mulheres, crianças, 
idosos e pessoas com necessidades 
especiais.

Uganda
Foi aprovado na última reunião um 
projeto de 12.150 euros de ajuda para 
a distribuição de alimentos e sementes. 
Recebemos o relatório com fotos e 
recibos mostrando que a distribuição 
foi feita na segunda semana de janeiro 
de 2017; foram beneficiadas 800 a 
1.000 pessoas, e não 600, conforme 
planejado.

Novos membros da CIAD
Bertrand Ousset (França), 
Antigo Presidente Nacional da 
França, Presidente.

Renato Lima de Oliveira (Brasil), 
16º Presidente Geral

Thomas Joseph Pandian (Índia), 
Vice-Presidente Geral, antigo Vice-
Presidente Internacional da Ásia.

Larry Tuomey (Irlanda), 

Tesoureiro Geral, antigo membro da 
VinPaz.

Pius Ehiagwina (Nigéria), 
Antigo Vice-Presidente Internacional 
da África, responsável pelos projetos 
na África. 

John Lee (Hong-Kong), 
Antigo Vice-Presidente Geral de 
Estrutura, e antigo Vice-Presidente 
Internacional da Ásia, responsável 
pelos projetos na Ásia.

Ulrike Mattfeldt (Alenha), 
Coordenadora da Região Europa II e 
correspondente dos países do Leste 
Europeu na antiga CIAD, responsável 
pelos projetos na Europa.

Rose McGowan (Irlanda),
Responsável nacional de twinning 
da SSVP na Irlanda e correspondente 
dos países africanos de língua inglesa 
na antiga CIAD – responsável pela 
África, em parceria com o Irmão 
Pius.

Eduardo Tsukamoto (Brasil) 
Responsável pela América Latina e 
pelos países de língua portuguesa.

Terry Wilson (America), 
Antigo Diretor de Planejamento 
Estratégico da CGI – responsável 
pela América do Norte e Caribe.

Bruno Fabre (França), 
CGI staff member and CIAD 
Coordinator. 

CIAD : Nova Comissão e Novas Diretrizes
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A SSVP presente durante 
una reunião do ONU 
Do dia 1º ao 10 de fevereiro de 2017, 
representantes de Estados membros e 
de organizações não-governamentais 
do mundo inteiro creditadas pelo 
ECOSOC se reuniram em Nova 
Iorque a fim de debater sobre o tema 
seguinte: “Estratégias de erradicação 
da pobreza” para alcançar um 
desenvolvimento durável para todos. 
Representada por Pattie Hughues, a 
Sociedade de São Vicente de Paulo, 
engajada mundialmente nesta luta 
contra todas as formas de misérias, 
tomou parte no debate em fevereiro 

passado ao lado, entre outros, de 
membros da Família Vicentina. 

Durante as discussões, os membros 
da família Vicentina e em particular 
a missão permanente do Conselho 
da Irlanda para as Nações Unidas 
apresentaram aos membros da 
assembleia um documento tratando da 
estratégia de erradicação da pobreza 
da SSVP, intitulado “desafio do 

engajamento popular, apoio e mudança 
sistêmica”. Outros representantes de 
organizações internacionais tomaram 
a palavra. Pattie Hugues compartilhou 
um depoimento: “Na Índia, uma antiga 
prostituta proveniente de um meio 
muito pobre conseguiu transformar o 
rumo de sua existência: graças a um 
sistema de microfinanças ela começou 
a cuidar de uma fazenda de criação de 
galinhas. Hoje, sua empresa é auto-
suficiente e gera renda.  Esta mulher 
pode assim pagar a educação de sua 
filha que poderá ela também trabalhar 
e se emancipar enquanto mulher 
livre. Além do aspecto material, é 
também na cabeça que se operou uma 

verdadeira mudança: ela se sente em 
paz e liberada das redes de prostituição 
das quais ela era dependente. Sua vida 
mudou.”

A SSVP, ativa no seio do ECOSOC 
desde 2011, tenciona desenvolver 
e estabelecer relações estreitas com 
os órgãos institucionais tais como 
as Nações Unidas sendo que este 
assunto faz parte do programa de 

seu Presidente Geral, Renato Lima de 
Oliveira.

Recentemente, este escreveu uma 
carta ao novo Secretário Geral da 
ONU, Antonio Guterres, que sucedeu 
oficialmente a Ban-Ki-Moon em 
janeiro passado. Em nome da SSVP, ele 
lembrou assim que em 200 anos de 
existência a organização adquiriu um 
forte conhecimento relativo às políticas 
públicas para o desenvolvimento 
humano e que ela gostaria de 
continuar a se envolver e apoiar o 
esforço coletivo visando construir uma 
verdadeira “cultura de paz” em todas 
as partes do mundo.

Primeiro contato com a 
Ordem de Malta

Em fevereiro deste ano, Renato Lima 
de Oliveira deu as boas-vindas ao 
Presidente da Ordem de Malta na 
França, Sr. Yann Baggio, e a François 
Gautier, Diretor Geral desta mesma 
organização, na sede do Conselho 
Geral Internacional em Paris.

Nessa reunião, cada um deles explicou 
os objetivos da sua organização. 
Entre outros temas, foi discutida a 
possibilidade de futuras parcerias entre 
essas duas organizações. A reunião 
foi organizada pelo Presidente Geral 
da SSVP, que está interessado em 
se envolver e trabalhar com outras 
organizações católicas.

A missão da Ordem de Malta é fornecer 
ajuda, na França e em outros países, 
às pessoas que sofrem com doenças, 
necessidades especiais, dependência 
física, conflitos, desastres naturais ou 
qualquer outro problema. A Ordem de 
Malta na França protege a vida desde a 
concepção até seu fim natural. Também 
contribui para operações de segurança 
civil, trabalhos de solidariedade e ajuda 
aos imigrantes.

Conselho Geral Internacional em curso

Colaboração Institucional e Parcerias
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O Conselho Geral Internacional (CGI) 
da Sociedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP) quer estimular e desenvolver 
o conhecimento e a pesquisa sobre 
as figuras que fundaram a primeira 
Conferência da SSVP e que foram 

O Conselho Geral Internacional (CGI) 
da Sociedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP) tem a satisfação de apresentar 
a todos nosso novo Assessor Espiritual 
Internacional, Rev. Fr. Robert P. 
Maloney, C.M.

Rev. Fr. Robert P. Maloney, C.M. foi o 23º 
Padre Superior Geral da Congregação 
da Missão (CM), atuando nessa função 
de 1992 a 2004. Ele nasceu em 6 de 
maio de 1939 no Brooklyn, em Nova 
York, Estados Unidos, e foi ordenado 
padre no Seminário Maria Imaculada 
na Pensilvânia, em 28 de maio de 1966.

Ele é Doutor em Teologia Moral, 
professor, antigo diretor, reitor e padre 
superior de vários seminários e autor de 
vários livros e artigos, a maioria sobre 
espiritualidade vicentina. Atualmente, 
ele é membro do Conselho de 
Administradores da De Paul University 

e St. John’s University, e coordenador 
de projetos em parceria com as Filhas da 
Caridade e Comunidade de Sant’Egidio 
no Projeto DREAMS.

Fr. Maloney apresentou muitos projetos 
de desenvolvimento na Família Vicentina 
atuando como Padre Superior Geral 
da Congregação da Missão. Depois 
de terminar seu mandato como Padre 
Superior Geral, ele continuou ajudando 
em vários projetos da Família Vicentina. 
Além do Projeto DREAMS, por exemplo, 
ele implementou o Projeto HOPE para 
ajudar o Haiti depois do terremoto de 
2010.

A Sociedade de São Vicente de Paulo 
recebe muito feliz o Padre Robert em sua 
nova função e está muito empolgada 
com relação ao futuro. Com essa grande 
notícia, vamos juntos continuar os bons 
trabalhos que o Senhor está fazendo 

Conselho Geral Internacional em curso

a SSVP lança o concurso literário internacional 
“A Primeira Conferência”

precursoras do que, hoje em dia, 
é uma instituição presente em 151 
países e com mais de 800.000 
membros. Mediante o Concurso 
Literário Internacional “A Primeira 
Conferência” quer se aprofundar na 
obra de cada um dos sete fundadores, 
com o fim de salientar a sua 
respectiva contribuição pessoal para 
o surgimento da primeira Conferência 
e posterior expansão da SSVP. A 
Conferência, como grupo vicentino 
de ação e oração, foi se replicando, 
no nível global, pelo mundo desde 
1833, ano quando, pela primeira vez, 
este primeiro grupo reuniu-se em Paris 
para acender a chama da caridade no 
coração dos leigos.

O Concurso Literário é aberto a todos 

os membros ativos da Sociedade. 
As obras devem ser escritas por um 
único autor, não exceder 20 páginas, 
podendo estas ser nas seguintes 
línguas: francês, inglês, espanhol, 
português ou italiano. O prazo limite 
para submissão dos trabalhos escritos 
é o dia 6 de junho 2017. 

Os prêmios são: 1° Prêmio – 1000 
Euros, 2° Prêmio – 750 Euros, e 3° 
Prêmio – 500 Euros. O CGI entregará 
também o mesmo valor à Conferência 
do autor premiado.

Os Termos & Condições e Anexos 
relativos a este concurso literário 
internacional podem ser acessados nos 
seguinte link :
http://pt.ssvpglobal.org/Noticias

surgir na Sociedade e a missão com os 
mais necessitados.

Apresentação do novo Assessor Espiritual Internacional 
da Sociedade de São Vicente de Paulo

Rev. Fr. Robert P. Maloney, C.M
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O Vice Presidente Internacional para 
Juventude, Crianças e Adolescentes, 
confrade Willian Alves, divulgou que 
o Conselho Geral Internacional lança 
o dia 04 de Julho como sendo o Dia 
Internacional do Jovem Vicentino.

A data escolhida, é o dia litúrgico do 
Beato Pier Giorgio Frassati, um jovem 
vicentino, nascido em Turim em 1901, 
Frassati desde cedo dedicou-se aos 
pobres, participando ativamente da 
Sociedade de São Vicente de Paulo. 
João Paulo II considerou Frassati como 
sendo “amigo dos pobres pois via 
neles o Cristo”, ele foi beatificado em 
20 de maio de 1990.

Ter uma data comemorativa em nível 
internacional, lembrando o jovem 
vicentino, significa manter o espírito 
primitivo da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, fundada por jovens e 
para jovens, e além disso incentivar 
a permanência, o recrutamento e 
continuidade da missão dos jovens 
vicentinos no serviço e dedicação aos 
pobres.

O jovem gosta de festejar, comemorar, 
celebrar, o Dia 4 de Julho, será uma 
data propícia para que todos possam 
se unirem e celebrarem a presença do 
Jovem na SSVP.

Espaço Juvenil

Encontro Nacional 
de Jovens da SSVP 

da Argentina
Entre os dias 05 e 08 de janeiro de 
2017, no Instituto “La Consolata e 
Juan Cinotto” da SSVP, foi realizado 
o IX Encontro Nacional Juvenil 
da SSVP da Argentina (ENAJUVI). 
Sob o lema “Vamos transformar o 
mundo à maneira de Ozanam!”, 50 
jovens se reuniram na localidade de 
Sampacho, província de Cordoba, 
para celebrar juntos outro ENAJUVI. 
Participaram jovens que vieram de 
San Francisco del Chañar, La Plata, 
Bahia Blanca, Navarro, Tucuman e 
Formosa.
O encontro contou com 10 palestras, 
distribuídas por três dias, cada uma 
delas relacionada a uma palavra-
chave (Protagonismo, Identidade, 
SSVP e união). Os temas principais 
apresentados no evento foram:

- “Liderança juvenil a exemplo de 
Vicente” e “Técnicas de comunicação”;

- “Vocação vicentina”, tema apresentado 
pelo Padre Daniel Alvarez (CM) e pela 
Irmã Solange (FC);

- “Importância da Mudança 
Sistêmica em nossa identidade 
vicentina”, tema apresentado pelo 
Padre Provincial Gustavo González 
(CM);

- “Realidade do jovem vicentino”, 
tema apresentado pela consocia 
Ada Ferreira (CGI - Brasil);

- “A importância da oração nas 
Conferências”, apresentado pela 
consócia Adriana Molina, Vice-
Presidente Nacional da SSVP;

- “A minha experiência como jovem 
vicentino”, testemunho apresentado 
pelo confrade Marcelo Ferrando.

Esta também é uma data em que 
todos os Conselhos Superiores 
e demais Conselhos poderão 
promover ações de divulgação da 
SSVP nas escolas, universidades, 
paróquias, comunidades, bem como 
recrutamentos, encontros de formação 
para a juventude vicentina entre outras 
diversas atividades e principalmente 
festas, festivais e muita comemoração.

A alegria e a coragem do Jovem 
Vicentino faz com que os pobres sejam 
servidos e ajudados de forma mais 
efetiva pela SSVP, assim como foi com 
Ozanam e seus amigos, como foi com 
Frassati e como é pelas centenas de 
jovens presentes em nossa Sociedade.

Que todos os Jovens Vicentinos 
possam comemorar muito o dia 4 de 
julho e renovar neste dia o seu Carisma 
Vicentino como membro ativo da SSVP 
que por meio da caridade busca sua 
santidade de vida.

O Conselho Geral irá enviar aos 
Conselhos Superiores algumas 
propostas de comemoração para a 
Semana que inclui o dia 4 de Julho. 
Aguardem esta novidade!!!

Facebook: SSVPYouthInternational/
Instagram ssvpyouth_cgi
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6 anos depois de um conflito que levou 
o pais a um caos absoluto, o CICR 
estima hoje em dia 6,3 milhões de 
pessoas desalojadas no interior do país, 
5 milhões de pessoas vivendo nas zonas 
de guerra e 4,8 milhões de pessoas 
refugiadas no estrangeiro. Enquanto 
uma nova reunião de abertura de 
negociações de paz que envolvem o Irã, 
a Turquia e a Rússia ocorreu em Astana 
(Casaquistão) no dia 23 de janeiro 
passado, o balanço negativo não pára 
de crescer. 

“Apesar das destruições e da 
precariedade, nossa associação se 

mobiliza” 

Mesmo com o exílio massivo e forçado 
de populações para os países vizinhos, 
muitos habitantes fizeram a escolha 
de ficar em seu território, mesmo 
colocando em risco as suas vidas. 
Muitas organizações humanitárias agem 

localmente a fim de responder às 
necessidades das populações. Dentre 
elas, a Sociedade de São Vicente de 
Paulo, que está presente desde 1863 
na Síria e continua suas atividades nas 
cidades de Damas, Alepo e Hassaké. É 
assim que Michel (Presidente da SSVP 
em Damas), Joseph (Presidente da 
SSVP em Alepo) e Yolande (Presidente 
da SSVP em Hassaké) continuam -  
não sem dificuldades, a implementar 
ações regulares de urgência para lutar 
contra toda forma de tragédia humana 
e material: ajuda alimentar, médica e 
financeira.

Este ano, os membros e voluntários da 
Sociedade de São Vicente de Paulo nas 
três cidades puderam passar o Natal 
um pouco mais tranquilamente: em 
Damas, em parceria com Caritas Síria, 
500 crianças beneficiárias participaram 
de uma peça de teatro e receberam 
presentes. Em Alepo e Hassaké a SSVP 
distribuiu roupas de frio às famílias 
visitadas e recriou conexões com as 
pessoas isoladas. 

“A guerra ruge em alta voz: “se 
vocês não me querem, está bem, 
partam”, Michel Béni, Presidente 

da SSVP em Damas

Em 2015, segundo um relatório da 
ONU, mais de 83% da população síria 
vivia abaixo da linha de pobreza, como 
testemunha Michel: “[...]quanto mais 
a guerra durar, mais a destruição se 
propagará, eliminando as usinas e os 
empregos, acentuando a desvalorização 
da moeda. Quanto mais a guerra durar, 
mais o número de desalojados irá 
crescer, e mais os preços aumentarão, 
esgotando as economias das classes 
médias e tornando os pobres ainda 
mais vulneráveis, até não poderem 
conseguir alimentos, o que os tornará 
incapazes de preservar sua dignidade 
de seres humanos. 

Em Alepo, os efetivos diminuem. 
A Sociedade de São Vicente de 
Paulo contabiliza hoje somente 12 
conferências e 70 membros, enquanto 
ela contava com 125 membros antes 
do início da guerra. Como nos descreve 
Joseph Ahmar Dakno, presidente do 
Conselho de Alepo, a cidade foi objeto 
de muitas demolições e massacres: “[...] 
a destruição é indescritível: destruições 
enormes nas residências, destruição de 
indústrias, de usinas, de infraestrutura, 
de escolas, de mesquitas, de igrejas por 
causa do número enorme de bombas, 
de mísseis, mas também de chacinas 
[…]  o centro médico para pessoas 
idosas, bombardeado há alguns meses, 
se tornou inabitável”. Entretanto, 
a associação conseguiu financiar o 
realojamento de cerca de quarentas 
pessoas idosas dentro de um centro, 
fornecendo-lhes  abrigo, e  assistência 
alimentar e médica.

Notícias dos países

Siria: A SSVP no coração de uma guerra sem fim 
In spite of the conflict, the SSVP continues its work with vulnerable groups.

OAP nursing home -Aleppo
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Uma cooperação de atores locais 
para melhorar a ajuda

Com os recursos diminuindo e as 
necessidades aumentando, a SSVP criou 
e reforçou parcerias com organizações 
internacionais e de instituições a fim 
de melhorar a eficácia de sua ação em 
campo. Em Damas, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) forneceu material 
especializado para permitir à SSVP de 

realizar 300 sessões de hemodiálise 
em seu centro especializado. A SSVP 
Damas coopera com Caritas no 
desenvolvimento de projetos de apoio 
psico-social em favor de crianças de 6 
a 15 anos que tenham vivido traumas 
durante a guerra.

Em 2016, os três Conselhos (Damas, 
Hassaké e Alepo) receberam subvenções 
provenientes de organizações não 
governamentais sírias (Syrian  American 
League, Syrian wish association), de 
uma ONG francesa (l’Oeuvre d’Orient) 
e ainda de Conselhos Nacionais da 
SSVP (SSVP-França, SSVP-Bélgica).

A SSVP Síria, em parceria com a SSVP 
França, a SSVP Bélgica, a ONG Oeuvre 
d’Orient, a missão pontifical, a ONG 
Syrian American League e a ONG Syrian 

American Wish Association (SAWA) 
implementa vários projetos médicos, 
educativos e humanitários:
- Contribuição à compra de material de 
reconstrução de casas,
- Contribuição à compra de gasolina.
- Ajuda ao pagamento de aluguel 
aos desalojados internos e refugiados 
externos.

Ainda, recentemente, por intermédio 

da CIAD (Comissão Internacional de 
Ajuda e de Desenvolvimento), a SSVP 
se beneficiou da renovação de uma 
subvenção proveniente de um doador 
anônimo para apoiar projetos em 
favor dos refugiados sírios no Líbano. 
Aproximadamente um milhão e meio 
de sírios estão hoje em dia refugiados 
no Líbano, o que representa um terço 
da população. A SSVP leva apoio aos 
refugiados nos campos da região 
de Bekaa, e ao sul de Beirute : visita 
de famílias, distribuição alimentar, 
pagamento de contas de luz.

“Édo apoio da comunidade 
vicentina que nós temos 

necessidade” Michel Béni, 
Presidente da SSVP em Damas

Por intermédio do Conselho Geral 
Internacional (CGI), os Conselhos 
de Damas, Alepo e Hassaké lançam 
um chamado a toda a comunidade 
de voluntários da Sociedade de São 
Vicente de Paulo do mundo inteiro. 
Além de uma necessidade material, é o 
apoio moral que procuram os membros 
ativos da Sociedade em Damas; uma 
necessidade de se sentir abraçados 
em uma comunidade fraternal para 

não caírem no esquecimento e na 
indiferença. E Michel Béni para concluir 
“nós não deixaremos nem a aflição, 
nem o desespero nos vencerem”.
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Independente desde 2011, o Sudão 
do Sul continua a enfrentar uma grave 
crise política iniciada em 2013 tendo 
atingido fortemente sua economia 
e sua população, hoje carente de 
todo capital humano (os conflitos 
destruíram as famílias) e intelectual 
(a taxa de analfabetismo é crescente). 
Neste contexto de instabilidades 
politicas e econômias, a ajuda ao 
desenvolvimento é muito pouco 
presente e a prioridade dos doadores 
de fundos é a ajuda de urgência. 

Apesar desta crise humanitária 
de envergadura, a SSVP resiste. 
Contrariamente às ONGs de urgência, 
ela tenta levar uma resposta na 
perenidade. Ela se esforça para fazer 
com que vivam as suas iniciativas 
de desenvolvimento que favorecem 
a resiliência e a reconstrução das 
populações no longo prazo: escolas 
maternais, centros para órfãos, centro 
de nutrição e centro de saúde, centro 
de formação profissional... 

O CFPDC* : uma contribuição 
para a paz e para a reconstrução 
do país

Em 2009,  a Sociedade de São Vicente 
de Paulo em parceria com a ASASE 
inaugurou um Centro de Formação 
Profissional de qualidade visando 
favorecer a inserção profissional. 
Situada na comunidade de Lologo, 
em Juba, a capital do Sudão do Sul, 
o programa implementado pela 
SSVP oferece formações pensadas 
para responder as necessidades do 
mercado do Sudão do Sul. Ele forma 
profissionais nos ofícios de base nos 
setores da construção, da mecânica e 
da agricultura (entre outros). O objetivo 
principal é que estes jovens saiam 
diretamente empregados no mercado 

após os nove meses de formação.

Paralelamente, o centro visa reforçar 
as capacidade pessoais e coletivas 
de seus beneficiárias atravésatravés 
seu programa de “vida em comum”. 
Muitos ateliês participativos são 
organizados regularmente tratando de 
temas como a resolução de conflitos, a 
diversidade étnica, religiosa ou cultural, 
os direitos do homem, o respeito do 
pluralismo, etc.

Mesmo se os indicadores de medidas 
de impacto são complicados de definir 
em razão da situação conflitiva no local, 
o programa mostrou seus impactos 
positivos no longo prazo. Segundo o 
relatório de avaliação do programa 
efetuado em 2016 por um consultante 
externo da ONG parceira do projeto, 
ASASE: “as observações feitas em 
campo permitem de afirmar que o 
programa de formação profissional 

tem um impacto muito grande na 
população jovem, pouco formada e 
proveniente de locais vulneráveis que 
se beneficia de cursos, bem como em 
suas famílias próximas que aproveitam 
indiretamente das rendas ligadas aos 
empregos obtidos. E ainda, um outro 
impacto positivo de longo prazo é 
diretamente ligado ao fato que os 
jovens formados têm uma perspectiva 
de futuro que não seja o recurso à 
violência ou à guerra”.

No dia 8 de dezembro passado, 
a oitava cerimônia de entrega de 
diplomas ocorreu com a presença de 
personalidades políticas e religiosas. 
A secretária adjunta do ministério 
do trabalho e do desenvolvimento, 
Mary Hillary assistiu ao evento como 
convidada de honra. Mr. Moses Telar, 
diretor dos assuntos religiosos no seio 
do governo, bem como o diretor da 

Sudão do Sul : 
um programa de formação profissional 

Notícias dos países
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formação profissional e de políticas de 
desenvolvimento e Monsenhor Santo 
Laku Pio, bispo da arquidiocese de 
Juba, mostraram igualmente seu apoio 
ao projeto por sua presença neste dia.

Durante esta cerimônia, 307 
estudantes foram diplomados nas 
sete áreas seguintes: mecânica, 
eletricidade, carpintaria, informática, 
costura, primeiros socorros e agro-
alimentar. Para garantir sua boa 
inserção profissional, aos estudantes 
diplomados foram concedidos 
material que lhes permitirá de se lançar 
serenamente no mercado de trabalho. 
Por exemplo, os alunos em formação 
costura receberam uma máquina de 
costura, os diplomados em primeiros 
socorros receberam um kit de material 
de saúde etc.

Betram, um sudanês do sul ao 
serviço de seu país

Betram Gordon Kuon é sudanês do 
sul e membro da SSVP em Juba há 
quase dez anos. Ele é atualmente 
coordenador da região África 2 
(Eritréia, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, 
Botswana, Namíbia, Lesoto, África do 
Sul, Suazilândia, Angola, Cabo Verde, 
Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé 
& Príncipe). Paralelamente a seu papel 
de coordenador internacional Betram 
Gordon é responsável pelo programa 
de formação desde a sua criação e 
realiza este trabalho por pura vocação, 
ao serviço de seus próximos, sem 
medir esforços. Ele nos fornece uma 
mensagem de esperança através de 
seus votos para o ano de 2017 :

“No Sudão do Sul nestes últimos anos, 
os grandes títulos da imprensa só 
foram os conflitos políticos associados 
aos homicídios, aos desalojamentos de 
populações, aos atentados aos direitos 
do homem, à corrupção, à inflação 
galopante, à insegurança alimentar e 
à fome que afeta mais de metade da 
população. Mesmo com este quadro 
sombrio, se vocês olham para o 
trabalho da SSVP, vocês verão crianças 
que recebem alimento, adultos 
desfavorecidos se beneficiando de 
cuidados médicos gratuitos, tudo isto 
mostrando que os esforços fornecidos 
permitem ter uma população em 
melhor estado de saúde, uma sociedade 
mais autônoma e auto-suficiente, 

mais resistente e mais produtiva. 
Tudo isto acontece porque  pessoas 
sérias e generosas de coração, como 
como vocês e como eu, arregaçam 
as mangas  para fazer chamadas 
internacionais, lançar coletas de fundo 
e programas de desenvolvimento que 
melhoram as condições de vida dos 
mais desfavorecidos. Para este ano 

Awarding ceremony
Tools for the qualified students

novo, lembrem que vocês têm todas as 
razões de estarem de pé e orgulhosos 
do trabalho importante que vocês 
realizaram dando esperança e salvando 
muitas vidas perdidas.”

Mais informações sobre o projeto do CFPDC 
no site de nosso parceiro ASAS

*Centro de formação profissional e de 
desenvolvimento comunitário 
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Se a Sociedade de São Vicente de 
Paulo criada no século 19 em Paris 
conheceu um desenvolvimento 
rápido pelo mundo, foi certamente 
graças à juventude de seus membros 
fundadores que levou a inspiração 
vicentina para além dos oceanos. 

Foi assim que a Sociedade sul-africana 
foi criada por um jovem escocês 
de 20 anos (a mesma idade que 
Frédéric Ozanam tinha quando ele 
fundou a SSVP em Paris em 1833). 
Nascido em Edimburgo em 1836, 
Alexander Wilmot deixa a Escócia 
em 1853 para desembarcar em Cape 
Town, que era naquela época ainda 
uma colônia britânica. Wilmot é um 
vicentino convicto e profundamente 
impregnado pela obra de Frédéric 
Ozanam. Desejando prosseguir seu 
engajamento iniciado no seio da 
SSVP em seu país natal, ele obtém a 
autorização do Monsenhor Griffith 
(primeiro Bispo de Cape Town) de 
formar uma Conferência de São Vicente 
de Paulo na Catedral Sainte Marie, no 
dia 17 de novembro de 1856. Desde 
então, a Sociedade se desenvolve em 
função das mutações profissionais de 
Wilmot, que trabalha para o governo 
britânico : uma segunda conferência é 
criada em Port Elizabeth, depois uma 
terceira em Grahamtown em 1859. 
160 anos mais tarde, a SSVP conta 
com 247 Conferências congregando 
mais de 2.500 membros e voluntários.

O coração da ação da SSVP na África 
so Sul é desde sempre a visita em 
domicílio e a ajuda aos pobres. Uma 
ajuda que se divide em projetos 
visando as populações vulneráveis : 
crianças e estudantes desfavorecidos, 
idosos, sem-tetos, jovens mães 
isoladas... Concretamente, os projetos 
se realizam sob formas variadas : lojas 
solidárias, sopas populares, lares de 
acolhimento, bolsas estudantis... e 

como em todos os lugares do mundo, 
a Sociedade é financiada pelas doações 
e pelas coletas de fundos. 

Ativa junto aos pobres, a SSVP sul-
africana é ativa também ao nível da 
Estrutura Internacional. Ela participa 
do Comitê Executivo Internacional 
há dois anos e foi a orgnizadora de 
duas grandes reuniões panafricanas 
(All Africa Assembly em 1996 e 
2015). Ela também esteve presente 
no Conselho Geral por intermédio 
de três coordenadores Internacionais 
sul-africanos bem como um Vice-
Presidente Territorial.

As celebrações do 160º aniversário 
ocorreram no sábado dia 3 e no 
domingo dia 4 de dezembro de 2016 
em Capetown. O Conselho Geral 
Internacional estava representado por 
Joseph Makwinja (2º Vice-Presidente 
Geral Delegado) que declarou: “Os 
anos passados foram frutíferos  

em diversos aspectos, e certamente 
houveram caminhos que foram talvez 
um pouco difíceis de percorrer, mas 
apesar dos obstáculos estranhos que 
surgem ao longo do caminho, vocês 
podem se orgulhar de permanecer 
verdadeiramente fiéis aos sonhos de 
nossos fundadores, Frédéric Ozanam 
e seus companheiros. A Sociedade 
na África do Sul continua a crescer 
e a servir aos menos favorecidos em 
todo o país. Que a Sociedade de São 
Vicente de Paulo continue no coração 
do serviço junto aos pobres da África 
do Sul, das mulheres e dos homens, de 
todos os indivíduos em necessidade.”

Ele também agradeceu calorosamente 
o Presidente Nacional que deixava 
o cargo, Clement Venter, por seu 
trabalho no seio da sociedade. Seu 
sucessor, Peter Keshwar assumirá suas 
funções no Conselho Nacional dentro 
de algumas semanas. 

A SSVP na África do Sul : 160 anos de serviço 
vicentino junto aos desfavorecidos

A SSVP sul-africana celebrou seus 160 anos de 
existência durante uma cerimônia em Capetown.

Celebration of the 160th anniversary in Cape Town


