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RReellaattóórriioo  SSiimmpplliiffiiccaaddoo  ddee  AAttiivviiddaaddeess  

PPrriinncciippaaiiss  FFaattooss  ddee  22002200    
 

Paris, 31 de dezembro de 2020 
 
Fundadores 
 
 Ano Temático Internacional de 2020: dedicado ao cofundador Félix Clavé (sua tumba, localizada 

na cidade francesa de Pau, será visitada em 2021). 
 Foi lançado o “Selo de Félix Clavé”. 
 O “Concurso Internacional de Redações – A Primeira Conferência – Félix Clavé” foi realizado, 

com a entrega de prêmios aos vencedores.  
 Foi feito o lançamento do edital para o concurso da canção “Os Sete Fundadores”, em língua 

italiana, francesa e inglesa. 
 
Datas especiais  
 
 Em 2020, houve a celebração dos 187 anos de criação da SSVP, 207 anos do nascimento de 

Ozanam e os 181 anos de fundação do Conselho Geral Internacional, com a divulgação de 
logomarcas especiais alusivas às datas. 

 Celebração dos 95 anos da abertura do processo de beatificação de Antônio-Frederico Ozanam 
(1925/2020) e dos 100 anos da declaração de autonomia “Corrientensis” (1920/2020) pela 
Santa Igreja. 

 Instituição do DIA INTERNACIONAL DAS CONSÓCIAS em 14 de agosto de cada ano (em 
homenagem à figura de Amélia Ozanam). 

 
Formação 
 
 Publicação de duas Cartas-Circulares do Presidente-geral (31 de janeiro e 5 de maio). 
 O Conselho Geral celebrou o bicentenário de nascimento de Amélia Soulacroix Ozanam com 

criação de uma logomarca especial e a promoção de uma palestra virtual, em quatro idiomas, 
feita pelo Presidente-geral, sobre a história de vida da Senhora Ozanam. 

 Durante o ano de 2020, devido à pandemia, houve dezenas de eventos virtuais, como cursos de 
formação, cerimônias de posses, reuniões de trabalho, etc. O Presidente-geral participou de 
inúmeras dessas atividades, assim como outros membros da Estrutura Internacional. 

 O Presidente-geral proferiu palestra a Universidade Depaul (Chicago) sobre “mudança 
sistêmica”, em janeiro, e para a Universidade do Peru, sobre “responsabilidade social”. 

 
Juventude 
 
 Celebração, em 4 de julho (data litúrgica do bem-aventurado Pedro Jorge Frassati), do DIA 

INTERNACIONAL DO JOVEM DA SSVP, conforme sugestão do Conselho Geral (a coleta especial 
não foi realizada devido às restrições da crise sanitária). 

 Lançamento da “Rede Internacional de Amizade”, do “Programa de Intercâmbio Juvenil” e da 
cartilha “A SSVP nas Universidades”. 
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 Conclusão do censo internacional da juventude vicentina. 
 Promoção, online, em julho, do 1º Encontro Latino-americano de Jovens da SSVP. 
 
Viagens internacionais 
 
 Países visitados pelo Presidente-geral (6): Líbano, Itália, Estados Unidos, Portugal, França e 

Brasil. Devido à pandemia, lamentamos que vários outros Conselhos não puderam ser visitados. 
 Visita do Presidente-geral e da Secretária-geral à sede das Nações Unidas em Genebra (Suíça). 
 Tão logo surgiu a pandemia da Covid-19, o Conselho Geral aprovou 20 medidas administrativas 

extraordinárias com vistas à manutenção das atividades em marcha. 
 Os Vice-presidentes Territoriais e os Coordenadores de Zona, mesmo com todas as dificuldades 

causadas pela pandemia, também visitaram alguns países e participaram de diversas atividades 
online, como reuniões de trabalho com as equipes territoriais, posses em Conselhos Nacionais, 
treinamentos e cursos de formação. 

 
Família Vicentina 
 
 Participação, em janeiro, do Encontro dos Líderes da Família Vicentina, em Roma (Itália). 
 Participação nas reuniões do Comitê Executivo da Família Vicentina (em janeiro, em Roma, e 

mais duas reuniões virtuais, em 16 de junho e 2 de dezembro). 
 O Presidente-geral presidiu uma comissão de trabalho, no âmbito da Família Vicentina, que 

elaborou relatório sobre questões ligadas à melhoria da comunicação. 
 O Conselho Geral enviou carta a todos os países sobre o fortalecimento da Família Vicentina e a 

criação de Conselhos Nacionais nos países em que a Família ainda não está bem estruturada. 
 Presença na criação do Conselho Nacional da Família Vicentina em Belize (online), em 

novembro. 
 Participação no DIA DE ORAÇÃO DE FAMÍLIA VICENTINA, em outubro. 

 
Comunicação 
 
 Lançamento, em julho de 2020, da nova webpage do Conselho Geral Internacional 

(www.ssvpglobal.org). 
 Lançamento do novo vídeo institucional da SSVP em quatro idiomas. 
 Realização, ao vivo, pela Ozanam TV, de dois “Talk Shows”, no qual o Presidente-geral 

respondeu a perguntas de vicentinos do mundo inteiro, nos dias 29 de março e 18 de outubro. 
 Ampliação do número de colaboradores para o “Clube de Tradutores”, que ajudam o Conselho 

Geral nas traduções em geral. 
 Foram produzidas três edições da revista digital “Ozanam Network”, em quatro idiomas (abril, 

agosto e dezembro de 2020). 
 Divulgação da “Mensagem de Natal” do Conselho Geral, por meio de vídeo gravado pelo 

Presidente-geral, com legendas em quatro idiomas. 
 Início da elaboração do livro “Relatório Global da SSVP”, que será lançado em 2022. 
 Publicação de “declarações públicas” no site do Conselho Geral sobre assuntos sociais 

relevantes, como por exemplo: meio ambiente, preconceito, discriminação racial, incêndios em 
igrejas, paz e terrorismo, juventude, saúde mental e ética. 

 Produção de vídeos e cursos de formação pela Ozanam TV. 
 
Expansão 
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 Devido ao excelente trabalho do Projeto “SSVP Plus”, a Tanzânia ingressou na Confederação  

Internacional da SSVP, ampliando para 152 territórios a nossa presença no mundo.  
 Em janeiro, ocorreu visita ao Marrocos para iniciar os trabalhos de fundação da SSVP em 

Marrakesh. 
 Outros países em que os contatos foram iniciados: Níger, Gabão, Cabo Verde, Leste Europeu, 

Escandinávia, Grécia, Andorra, San Marino e Liechtenstein. 
 

Canonização de Ozanam 
 
 Vice-postulação da causa da canonização de Ozanam em Mariana (Brasil): reunião de trabalho 

em fevereiro e cerimônia de encerramento do processo em setembro. 
 Entrega, pessoalmente, pelo Presidente-geral, à Congregação da Causa dos Santos, no dia 6 de 

outubro, em Roma, dos documentos do suposto segundo milagre atribuído ao beato Ozanam. 
 Intensificação das orações pela canonização da Ozanam. 
 
Relações Institucionais 
 
 Reunião de trabalho com a ONG “Fraternidade sem Fronteiras”, visando a um futuro acordo de 

cooperação. 
 Assinatura de acordo de cooperação com o Centro Internacional de Formação (CIF), mantido 

pela Congregação da Missão. 
 Aprovação do “Protocolo de Salvaguarda da Infância e dos Vulneráveis”. 
 Concessão da Medalha “Caridade na Esperança” ao Serviço Jesuíta para os Refugiados. 
 A SSVP recebeu reconhecimento nas cidades brasileiras de Bauru (São Paulo) e Brasília (Distrito 

Federal) por meio da concessão do título de “Cidadão Honorário” ao Presidente-geral. 
 
Diretoria e Estrutura Internacional 
 
 Foram realizadas quatro reuniões da diretoria do Conselho Geral: fevereiro (Paris), julho 

(online), outubro (online) e dezembro (online). 
 Houve uma reunião de trabalho dos VPTIs com os seus respectivos Coordenadores de Zona, 

online, nos dias 11 e 12 de dezembro. 
 No dia 31 de dezembro, foi publicada a nova “Estrutura Internacional”, com a criação de novos 

cargos, ampliando a governança e a transparência na gestão do Conselho Geral. 
 
Eventos 
 
 A Reunião Plenária Internacional de 2020, por causa da pandemia, aconteceu de maneira 

virtual e em duas partes: 4 de outubro e 13 de dezembro. Foram aprovadas 13 resoluções. As 
reuniões ocorreram em Paris (França) e foram transmitidas ao vivo pela Ozanam TV. 

 Cerimônia de reconhecimento do “status internacional” à Conferência São Pedro (Vaticano), 
em janeiro. 

 
Administração 
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 Durante o ano, três comissões especiais mantiveram seus trabalhos: 1) proposta de nova 
logomarca internacional; 2) contratação de assessor especial para o Conselho Geral; e 3) 
evolução dos Estatutos Internacionais. 

 O Presidente-geral, apoiado pelos países membros do Comitê Executivo Internacional, 
estendeu excepcionalmente os mandatos dos presidentes de 10 Conselhos Nacionais que não 
conseguiram realizar eleições por causa da pandemia. 

 Foi feita a atualização das estatísticas vicentinas: 152 territórios, 47.200 Conferências, 800.000 
membros, 2 mil obras assistenciais e 30 milhões de assistidos por dia. 

 Foram agregadas 629 novas Conferências e 54 novos Conselhos foram instituídos. 
 Ofícios enviados: 60. 
 
Solidariedade 
 
 A CIAD enviou ajuda econômica a 65 Conselhos Nacionais. 
 O Departamento de Ajuda Fraterna Internacional (twinning) atendeu a 88 Conselhos Nacionais. 
 Juntos, Ciad e Twinning, repassaram 3,2 milhões de euros aos países. 
 O Fundo Especial “Covid-19” destinou 300 mil euros para 60 Conselhos Nacionais, no apoio às 

ações contra a pandemia. 
 Criação da coluna “Apelo do Mês”, no site do Conselho Geral, destacando uma obra vicentina 

para receber doações internacionais, com foco em creches, lares de idosos e projetos sociais. 
 Revisão dos manuais da CIAD e do Departamento de Ajuda Fraterna Internacional (twinning). 
 
Nova Sede Internacional 
 
 A mudança para a nova sede do Conselho Geral (situada na Rua de la Glacière, 65) foi concluída 

e um programa de renovação e de pequenas reformas foi executado. 
 Fortalecimento do quadro de funcionários (staff), com a contratação de novos colaboradores. 
 
 

 
 
 
 

Confrade Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral 
 
 
 
 
 


