
 

 

Discurso de despedida no Webinar para a Juventude Nacional no Dia 

Internacional da Juventude da SSVP 

Meus queridos jovens amigos, agradeço a todos por esta oportunidade que tenho de 

conversar com vocês por ocasião do Dia Internacional da Juventude. Fico feliz em 

transmitir meus votos a todos nesta ocasião tão especial. 

 Em qualquer organização os jovens são considerados o futuro desta 

organização. Até todas as nações consideram os jovens como os pilares do futuro. Essa 

concepção é errônea, até mesmo no contexto da SSVP. Na SSVP, os jovens não são o 

futuro, mas, vocês jovens, são o presente, o agora, o começo do propósito da SSVP. 

Aqui eu gostaria de trazer à memória as palavras do Papa Francisco de 27 de janeiro 

de 2019, em ocasião da Jornada Mundial da Juventude, no Panamá. Ele disse: 

“Queridos jovens, vocês não são o futuro, mas o agora de Deus”. Sim, vocês são o 

agora da nossa Sociedade. Foi o caso da SSVP o tempo todo, desde a primeira 

Conferência. A primeira conferência é o perfeito exemplo para vocês. Todas as ideias 

vieram dos jovens, embora todos respeitassem a experiência e sabedoria do membro 

mais velho, o Presidente Emannuel Bailley. Neste dia especial eu conclamo você a 

assumir a liderança onde quer que esteja; na conferência, conselhos, seja regional, 

nacional ou no nível internacional. Pela liderança, eu não quero dizer posição de 

presidência, vice-presidência, secretaria etc. Estes são apenas decorações e 

ornamentos. Vocês são os reais líderes e somente de vocês novas e inovadoras ideias 

relevantes, para hoje, podem surgir. Somente vocês podem executar ideias 

perfeitamente. E isto é a liderança. Qualquer que seja o presidente, mas os jovens 

devem liderar a Sociedade em todos os níveis. Lembrem o que Beato Frederico Ozanam 

escreveu em 1847. Ele disse: “É essencial que a Sociedade recrute os seus membros 

entre os jovens”. Lembre-se, quando ele escreveu isso, ele tinha apenas 34 anos. 

Mesmo aos 34 anos, ele percebeu a importância dos jovens. Não que ele valorizasse 

menos os mais velhos, muito pelo contrário. Portanto, recrutem os mais jovens e 

assumam a liderança em todos os níveis da Sociedade.  

 Outro ponto que eu gostaria de levantar com vocês é a importância da Sociedade 

hoje, neste cenário de mudanças globais. Nós somos relevantes? Deixe-me citar a 

reflexão do Beato Ozanam na parábola do Bom Samaritano. Ele disse: “Caridade é o 

bom Samaritano que derrama óleo nas feridas do viajante. O papel da Justiça é impedir 



o ataque”. Essa reflexão da Parábola feita por Ozanam nos dá algumas dicas sobre 

como devemos proceder e agir quando uma crise de injustiça social prevalece em todo 

o mundo. Para Ozanam, caridade e justiça são complementares uma à outra. Não existe 

caridade sem justiça. Nossa responsabilidade natural é a caridade de assistir aos 

pobres. Essa é a única maneira de respondermos? E o outro lado da moeda – Justiça? 

Não vamos no rebelar, revoltar ou levantar as armas. Mas pelo menos devemos elevar 

a voz para criar consciência entre as pessoas.  

 Hoje e agora eu invoco você, jovem Vicentino, a assumir a liderança nos níveis 

da nossa Sociedade e se comprometer a garantir justiça social no seu próprio ambiente. 

Obrigado 

T.Joseph Pandian  

 

 


