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Confederação Internacional 
Sociedade de São Vicente de Paulo 

Conselho Geral Internacional 
16º Presidente-geral 

DDiissccuurrssoo  ddee  AAbbeerrttuurraa  ddoo  PPrreessiiddeennttee--ggeerraall  

A todos os participantes desta Assembleia, 
Sejam todos bem-vindos, 
Boa tarde a todos, 
Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Pela primeira vez na história do Conselho Geral Internacional, estamos a realizar a Assembleia Anual 
com duas novidades: ela será online, e em duas datas (4 de outubro e 13 de dezembro de 2020). Tivemos 
que fazer assim, pois não seria recomendável realizar o evento presencialmente por conta da crise sanitária 
que impactou todo o planeta neste ano. Muitas fronteiras estão fechadas e o deslocamento por avião foi 
enormemente reduzido. Assim, aqui estamos, virtualmente, porém presentes. Muito obrigado pela 
presença de todos! 

Por que decidimos dividir a assembleia em dois momentos, outubro e dezembro? Para que pudéssemos 
aprovar todas as Resoluções com tranquilidade, até porque, a depender dos fusos horários, seria muito 
cansativo realizar um evento com 8 horas de duração. Portanto, nesta primeira fase, iremos tratar dos 
assuntos mais urgentes e mais prioritários, conforme requer a lei francesa, deixando para dezembro a 
apresentação de relatórios dos diversos departamentos do Conselho Geral, além das comissões de 
trabalho.  

Antes de tudo, quero agradecer a Deus por todas as metas alcançadas neste mandato do Conselho Geral 
Internacional, do qual tenho a imensa alegria de ser o 16º Presidente-geral. Que Deus abençoe as nossas 
famílias em particular, que nos apoiam bastante nesta missão como dirigentes vicentinos. Sou grato 
especialmente a toda a Diretoria internacional, aos membros da Estrutura internacional, aos funcionários 
da Sede Geral e aos países que formam a nossa Confederação pelas orações e pelo apoio. Juntos, temos 
empreendido coisas maravilhosas.  

Estimados confrades, estimadas consócias, 

Apesar da pandemia, o Conselho Geral não parou um só minuto. Em nosso site, publicamos todas as 
ações administrativas adotadas que mantiveram a Confederação em pleno funcionamento durante esse 
período tão triste da humanidade. Concedemos extensão de mandato para vários Conselhos Superiores e já 
enviamos mais de 300 mil euros em ajuda solidária a 70 países. Minha maior preocupação foi sempre com 
a saúde (física e mental) dos nossos confrades e consócias, além, obviamente, dos efeitos nefastos dessa 
crise para os mais humildes (especialmente crianças, jovens e idosos), sem emprego e sem esperança. A 
Covid-19 é uma doença terrível, mas iremos superá-la, com a graça de Deus. 

A Covid-19 afetou não só o planeta, mas também a nossa querida Sociedade de São Vicente de Paulo. 
Houve mortes de assistidos, de confrades e consócias, de vários companheiros da Família Vicentina e de 
membros da Igreja, além de parentes e amigos. Todos nós temos sofrido muito; a dor é imensa. Mas a 
esperança é a alma do vicentino, como está escrito na Regra, na logomarca e na nossa bandeira: “Servindo 
na esperança”. Os países têm sido extremamente generosos na resposta ao apelo do Conselho Geral por 
doações, e assim a caridade pôde crescer além-fronteiras. Como já disse, durante a pandemia, o Conselho 
Geral também não parou um só minuto! 

A pandemia mostrou-nos que a vida mudou, e que seguramente a SSVP também terá que adaptar-se 
aos novos tempos, sem jamais descolar-se dos princípios fundacionais. Nossos normativos, nossos 
procedimentos, nossas campanhas e nossa maneira de atuar, seguramente, já estão sendo impactados e 
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provocam-nos uma reflexão bastante salutar sobre a oportunidade de melhoria para o futuro. Toda crise é 
uma oportunidade de renascimento, de renovação e de melhoria contínua. 

Estimados confrades, estimadas consócias, 

Na sequência, vocês terão a oportunidade de aprovar os relatórios mais importantes relativos ao ano de 
2019: “Informe Moral do Presidente-geral”, “Prestação de Contas do Tesoureiro-geral” e “Relatório 
Operacional do Secretário-geral”. Também teremos o “Protocolo de Salvaguarda da Infância” e o acordo de 
cooperação com o “Centro Internacional de Formação - CIF”. Espero que não somente esses documentos, 
mas as diversas Resoluções que iremos hoje propor possam ser aprovadas, pelo bem da nossa 
Confederação. No relatório do Presidente-geral, há todas as ações que foram empreendidas pelo Conselho 
Geral. Esse mesmo documento foi enviado ao Vaticano e a outras autoridades eclesiásticas, além das 
Nações Unidas, Vaticano e Família Vicentina. 

Aproveito para anunciar que o ano de 2021 nos reserva boas expectativas, como o “Ano Internacional 
de Jules Devaux”, a inauguração da nova Sede Geral de Paris em abril, e a promoção de nossa Assembleia 
Anual em Madri, Espanha, em data a ser informada. Cremos que, em Madri, conseguiremos nos encontrar 
pessoalmente, e poder dar-nos abraços e cumprimentos mais fortes, pois assim somos nós, vicentinos, 
pessoas de contato pessoal com todos ao nosso redor. Entendemos as razões das autoridades sanitárias, 
mas a caridade precisa do afeto e do afago de todos. Retomarei as viagens internacionais, compensando o 
ano perdido, fazendo duas vezes mais no período que ainda tenho como Presidente-geral. Também 2021 
será, com a graça de Deus, um ano-chave para a canonização do bem-aventurado Ozanam, pois a 
Postulação em Roma estará acelerando os procedimentos junto ao Vaticano. 

Por fim, deixo aqui uma mensagem a todos os queridos presidentes nacionais e demais membros do 
Conselho Geral: não percam jamais a esperança. Lembrem-se sempre dos sete pais fundadores da nossa 
Sociedade, que nunca desanimaram e sempre deram o melhor deles para a caridade. Nossos jovens são 
chamados a viver o protagonismo da juventude vicentina, enchendo nossas Conferências com alegria, 
entusiasmo e compaixão.  

Nesses quatro anos, Deus foi muito bondoso conosco. Ele nos cumulou de forças suficientes para 
vencer as adversidades que se apresentaram no nosso caminho. Deus nos protegeu e nos fortaleceu 
(Filipenses 4, 13), permitindo que todos os nossos projetos pudessem ter continuidade (Provérbios 19, 21). 
Sou o Presidente-geral mais feliz do mundo, e conto sobremaneira com todos os Conselhos Superiores para 
prosseguir nesta caminhada. É um grande privilégio, uma grande honra e uma imensa responsabilidade 
poder servir como o Presidente-geral de todos os confrades e as consócias do mundo.  

Nem sempre vou agradar às pessoas, mas saibam que sempre dou o meu melhor para a Sociedade de 
São Vicente de Paulo. Dedico os resultados deste mandato integralmente memória do saudoso e exemplar 
confrade Amin Abouhamad de Tarrazi, 12º Presidente-geral, falecido em janeiro de 2019 e que tem sido o 
modelo de vicentino a seguir.  

Vamos agora apresentar um vídeo de uma música linda que representa muito bem o momento atual da 
humanidade. Que o beato Antônio-Frederico Ozanam nos abençoe e nos proteja. Amém! Boa assembleia a 
todos! 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral da SSVP 
Paris, 4 de outubro de 2020 
Festa litúrgica de São Francisco de Assis 

https://youtu.be/1XnXalRABxM

