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Conselho Geral Internacional 

Presidente-geral 

 

Meus queridos jovens confrades e consócias da Albânia, 

Meu querido presidente Antônio Gianfico, da Itália 

Meus queridos assessores espirituais, 

Meus irmãos e minhas irmãs que participam dessa reunião, 

Boa noite. 

 

É com imensa alegria que eu participo, hoje, dessa reunião virtual da Conferência Santa Madre Teresa 

de Calcutá, que funciona na cidade de Mollas, Albânia. Antes de tudo, quero agradecer aos irmãos 

vicentinos da Itália pela brilhante iniciativa de levar a nossa instituição para a Albânia. Estou muito 

feliz. Deus lhes pague! 

 

Não posso estar aí pessoalmente, por conta da pandemia da Covid-19. Contudo, com o intermédio das 

redes sociais, tornou-se possível a minha participação na reunião de vocês. As redes sociais nos 

ajudam muito a superar esse confinamento social forçado que estamos sujeitos, para enfrentar a 

pandemia. 

 

As redes sociais têm tudo a ver com Ozanam. Ozanam não foi somente o precursor da Doutrina Social 

da Igreja, mas pode ser considerado, também, como “precursor do Facebook”. O que são as redes 

sociais? O que é o Facebook? Uma rede de amigos, certo? Ninguém pode ser adicionado à sua rede de 

amigos sem a sua autorização, certo? 

 

E o que é a Sociedade de São Vicente de Paulo? Antes de tudo, somos uma rede de amigos, depois é 

que fazemos a caridade ao próximo. Somos uma rede de amigos de todas as nações. Exatamente como 

o bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam queria: reunir o mundo inteiro numa grande rede: rede 

de amigos, rede de caridade, rede de solidariedade, rede de generosidade. 

 

Falar de Ozanam é sempre recomendável e desejável, tendo em vista as virtudes desse santo homem, 

nascido em Milão em 1813, virtudes essas que são muito necessárias nos tempos de hoje. E digo mais: 

não somente Ozanam, mas todos os outros fundadores da nossa Sociedade de São Vicente de Paulo, 

deixaram-nos ricos e formidáveis exemplos de vida e de santidade. 
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Isso eu recomendo a todos vocês: nunca parem de estudar as origens, os princípios, a história da 

Sociedade de São Vicente de Paulo. Esse estudo nos permite fortalecer, ainda mais, a nossa missão e, 

sobretudo, para saber de onde viemos e para aonde queremos ir. 

 

Outra recomendação: nunca desistam dos seus sonhos! Nunca desistam da caridade! Nunca desistam 

do SER HUMANO. Nunca desistam de construir um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, menos 

desigual. Às vezes podemos até pensar que o mal está vencendo o bem, mas isso não é verdade. O 

bem, que provém de Deus, sempre vence ao final. 

 

O exemplo próprio de vocês mesmos, jovens, ao participarem de uma Conferência Vicentina, é uma 

alegria para todos nós do Conselho Geral Internacional. Vocês são a luz que ilumina a cidade de 

Mollas. Vocês são exemplo para os jovens da sua cidade, muitos deles sem esperança, sem família, 

sem estímulos ou vivendo sérios problemas em casa, na escola ou na vida profissional. Vocês são a 

esperança deles. Nunca deixem que essa chama se apague, pois a caridade não pode parar jamais. 

 

Queridos jovens, vou terminando aqui esse breve discurso, e espero, ao final da nossa reunião, poder 

responder a algumas perguntas de vocês, a respeito dos mais variados temas e assuntos, ligados ao 

Conselho Geral ou à Sociedade de São Vicente de Paulo como um todo. 

 

Tenham a certeza de que Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, Madre Teresa, São Vicente, Santa 

Luísa de Marillac, Ozanam e os demais fundadores, Le Prevost e Rosalie Rendú, lá dos céus, estão 

felicíssimos com a presença e perseverança de vocês. 

 

E eu, aqui na Terra, sou o Presidente-geral mais feliz do mundo por estar participando desse evento 

que une o Brasil, a Itália, a França e a Albânia. 

 

Muito obrigado por tudo. Vocês são o presente e o futuro da nossa Sociedade de São Vicente de Paulo. 

Que Deus os abençoe abundantemente, meus queridos jovens albaneses. 

 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral  

 
 


