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Comitê Internacional de Jovens 

CARTA AOS JOVENS VICENTINOS DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 
 

Paris, 1 de Julho de 2020 
 

Queridos amigos, Jovens Vicentinos, demais membros da SSVP 
 
Escrevo-vos esta carta, para juntos vivermos o dia 4 de Julho, em que 
comemoramos o Dia Internacional do Jovem Vicentino da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, uma data que nos motiva a entender que desde as origens da 
nossa instituição, ela foi iniciada por jovens, cercada por jovens, e cresceu por 
meio da coragem, ousadia e testemunho de muitos jovens, que se doaram para 
a missão de ser Igreja ao lado dos mais necessitados, os Pobres. 
 
O ano de 2020, é um ano que ficará marcado para a história da humanidade, 
vivemos um período de pandemia da Covid-19, que afeta não somente a saúde, 
mas a economia, a política e a vida social. E com certeza, os Pobres, são os 
mais afetados neste tempo. Transmito a todos, minhas preces de conforto, de 
carinho, de oração, principalmente pelas vítimas que faleceram, por suas famílias 
e amigos que ainda sentem a dor da perda, cremos na Ressurreição, e esta fé 
nos ajuda e continuará nos ajudando a passar por este momento. 

 
Sabendo disto, quero encorajar todos os Jovens Vicentinos pelo mundo, a compartilhar Esperança e Caridade, na 
semana do dia 04 de Julho, em que marca o nosso dia como Jovens membros da SSVP. 
 
O Comitê Internacional de Jovens, Crianças e Adolescentes do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, compreendeu ser bom manter as celebrações do dia 04 de Julho neste ano, como forma de 
homenagear todos aqueles que estão na linha de frente para combater a pandemia e também para motivar você, 
juventude vicentina, a exercer um canal de esperança de um novo tempo e continuar exercendo nossa missão de abraçar 
o mundo numa grande rede de caridade. 
 
O tema que escolhemos para este ano é “Jovens Vicentinos: compartilhando Esperança e Caridade”, um tema que 
nos ajuda a compreender dois pilares que são próprios do Jovem membro da SSVP. O Jovem é canal de Esperança, 
principalmente nestes tempos de incertezas em que vivemos. A Sagrada Escritura afirma isso quando diz: “A tribulação 
produz a perseverança; a perseverança, a fidelidade provada; e a fidelidade provada, a esperança. E a esperança não 
decepciona” (Rm 5,3-5a).  
 
O Catecismo da Santa Igreja diz assim sobre a virtude teologal da Esperança: “A Virtude da Esperança responde à 
aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem; assume as esperanças que inspiram as atividades 
dos homens; purifica-as para ordená-las ao Reino dos Céus; protege contra o desânimo; dá alento em todo o 
esmorecimento; dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do 
egoísmo e conduz à felicidade da Caridade.” (Catecismo 1818). 
 
Neste sentido, queremos que os Jovens Vicentinos, sejam capazes de espalhar a Esperança pelo mundo, usando neste 
tempo em que precisamos nos distanciar fisicamente, as redes sociais, a internet, enfim, plataformas distintas, que seja 
possível que muitas pessoas recebam mensagens que acalmem seu coração e renovem suas esperanças.  
 
A Caridade, é muito conhecida por nós vicentinos, o papa emérito Bento XVI, nos ensina que a “Caridade é Amor”, e São 
Paulo em uma de suas cartas, diz que a “Caridade jamais acabará”, queremos com isto, também incentivar os Jovens 
Vicentinos, neste tempo de pandemia, sempre que possível, com os devidos cuidados de segurança e preservação da 
saúde, continuar a missão de ajudar aqueles que mais precisam, os Pobres, não os abandonem. Este é o momento de 
nós Jovens Vicentinos mostrarmos o nosso protagonismo neste tempo, assumirmos responsabilidade, cuidarmos para 
que os pobres estejam recebendo a ajuda necessária. Precisamos ser criativos para manter a missão da SSVP pelo 
mundo. 
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Portanto, queridos amigos, queridos jovens, vamos viver o dia 4 de Julho e todos os demais dias compartilhando 
Esperança e Caridade, reafirmo o posicionamento do Conselho Geral Internacional da SSVP: você Jovem é muito 
importante, este dia foi pensado para recordamos, celebrarmos a importância do Jovem para toda a estrutura da SSVP.  
 
Precisamos de Jovens líderes, jovens que assumam a responsabilidade nos diversos Conselhos e Comitês, jovens que se 
posicionem em favor dos Pobres, jovens que estejam semanalmente nas conferências (fisicamente ou virtualmente) 
fazendo a opção de mudar a realidade de pobreza das famílias que precisam de nós. A SSVP não precisa de apenas 
jovens que façam relatórios uma vez por ano, a SSVP precisa de jovens com voz, com ação, com coragem, com ousadia, 
com alegria, com compromisso de continuar a missão iniciada por Frederico Ozanam e seus companheiros.  
A SSVP precisa de você Jovem! 
 
Quero deixar 4 conselhos para todos os Jovens Vicentinos da SSVP, para que possam todos os dias cumprir bem 
sua missão: 
 
I – Vivam a alegria que é própria dos jovens cristãos. (Na Jornada Mundial da Juventude de 2016 em Cracóvia, o Papa 
Francisco nos lembrou que o jovem cristão não pode ser triste, precisa viver a Alegria que brota do coração misericordioso 
de Deus). 
 
II – Vivam a caridade que é tão necessária para os membros da SSVP. (Virtude escolhida por nossos fundadores para 
alcançarem a santidade). 
 
III – Vivam a ousadia que pertence aos seguidores de Frederico Ozanam. (Ozanam foi um jovem ousado, que soube com 
coragem e sabedoria responder ao chamado de Deus para cuidar dos Pobres e para zelar pela Igreja). 
 
IV – Vivam o amor à Eucaristia que pertence àqueles que tem o beato Frassati como seu patrono. (A nossa vida, a nossa 
espiritualidade, a nossa missão só têm sentido dentro da Igreja Católica, e a Eucaristia é o centro da vida da Igreja, e 
Frassati tinha grande amor pela Eucaristia e pela Missa). 
 
Vivamos estes 4 conselhos todos os dias, para que tenhamos êxito na nossa missão de renovar a Sociedade de São 
Vicente de Paulo e dar continuidade ao trabalho iniciado por aqueles 7 jovens em 1833. 
 
 
Que o Beato Pier Giorgio Frassati, patrono da juventude vicentina, interceda a Deus por cada um de nós, Jovem Vicentino 
da SSVP, para que tenhamos saúde e disposição para cumprir com a nossa missão de compartilhar Esperança e 
Caridade em todo mundo, hoje e sempre. 
 

Feliz Dia Internacional do Jovem Vicentino!!! 
 
 

Abraços do Comitê Internacional de Jovens do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São 
Vicente de Paulo 

 
 

 

 
 

Confrade Willian Alves 
Vice Presidente Internacional para 

Juventude Crianças e Adolescentes 


