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Estimados amigos e estimadas amigas da Família Vicentina pelo mundo.  

Que Deus nos abençoe, proteja-nos e nos guarde. 

Neste DIA DE ORAÇÃO DA FAMÍLIA VICENTINA POR UM MUNDO NECESSITADO, tenho a 
alegria e a enorme responsabilidade de representar a todos os confrades e consócias da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, neste importante momento de reflexão para a 
humanidade em tempos de pandemia. 

Estamos todos enfrentando essa pandemia com as armas que dispomos: a oração, a 
esperança, a caridade, o serviço e a confiança em Deus. Além disso, temos seguido às 
recomendações das autoridades de saúde. 

Mas, acima de tudo, temos agido com muita solidariedade, pois a caridade não pode parar. 
O amor aos que sofrem jamais pode ser interrompido. A generosidade não pode ser 
restringida. A corrente do bem, realizada pela Família Vicentina, é infindável. Os Pobres 
jamais serão abandonados por nós! 

Neste breve testemunho, vou mencionar algumas das dezenas de iniciativas efetivas da 
SSVP no combate à pandemia.  

Além das ações mais simples, como entregar alimentos a quem passa fome, nossas 
Conferências Vicentinas e obras assistenciais têm se esforçado, ao máximo, para levar 
esperança aos sem esperança. 

 Na Índia, foi lançado um projeto chamado ÔNIBUS DA CARIDADE. 

 No Brasil, foi inaugurado o projeto social BANHO SOLIDÁRIO para os sem-abrigo (sem-
teto). 

 Na Espanha, o PROJETO HOMEM busca oferecer atendimento socioeducativo contra o 
álcool e outras drogas. 

 Na França, o projeto CARIDADE NA QUARENTENA é focado nas pessoas que vivem na 
solidão. 

 Nos Estados Unidos, nossos ALBERGUES NOTURNOS foram aprimorados. 

 Na Nova Zelândia, as LOJAS VICENTINAS foram atualizadas. 

 Na Irlanda, uma LIVE MUSICAL com artistas famosos arrecadou milhares de euros para 
os Pobres. 

 Em Gana, a juventude fez uma COLETA NACIONAL para a compra de mantimentos e 
de equipamentos de saúde para os necessitados. 
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 Na Nigéria, os jovens desenvolveram uma CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
dizendo que “confinamento social não significa distanciamento emocional” e também 
contra as fake news e à desinformação. 

 Pelo mundo, reinventamo-nos com as reuniões online, as LIVES motivacionais e as 
formações e os cursos a distância. 

 No Conselho Geral Internacional, já foram destinados mais de 200 mil euros a 50 
países para colaborar nas ações humanitárias relacionadas à Covid-19, graças à 
generosidade dos países doadores e também da Família Vicentina. 

Esses são alguns poucos exemplos, apenas para ilustrar, que queremos aqui compartilhar 
com todos vocês da Família Vicentina Internacional, para que todos saibam que estamos 
seguindo DE VERDADE os passos de Vicente e os exemplos dos sete fundadores: Bailly de 
Surcy, Lallier, Lamache, Clavé, Devaux, Le Taillandier e o bem-aventurado Antônio-
Frederico Ozanam. 

Peçamos, juntos, com fervor, a intercessão de Ozanam para terminarmos, logo, com essa 
pandemia! 

Vamos reconstruir esse mundo tão necessitado de Deus e do amor de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, com base no carisma vicentino. É isso que desejamos, como Família Vicentina em 
marcha.  

Há outras inúmeras pandemias e mazelas sociais a serem vencidas, como o aborto, a 
corrupção, a injustiça, a falta de educação, a intolerância entre as pessoas e o desemprego. 

Que Deus nos fortaleça para poder, a partir de agora, lidar com os efeitos nefastos da 
pandemia, que infelizmente ampliará a pobreza, a fome e a miséria.  

Rezemos para que no PÓS-PANDEMIA isso seja diferente, ou seja, para que surja uma nova 
sociedade civil, um pouco menos egoísta, mais humana e mais fraterna.  

Sigamos em paz, em oração, juntos contra as consequências da Covid-19, sempre a favor 
dos Pobres! Que a Virgem Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, nos mostre o caminho da 
generosidade cristã. 

Deus seja louvado. 

 

 

 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral 
 
 
 


