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Editorial

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

Esperança por dias melhores

Chegamos ao final do ano de 2020. Essa é uma
época que ficará marcada na história da humanidade devido à crise sanitária que ceifou milhares
de vidas, além de gerar inúmeras consequências
negativas para a economia mundial e dos países,
ampliando a miséria, o desemprego e a vulnerabilidade social.
Estudantes ficaram fora das escolas. Fiéis não puderam participar das celebrações, nem de receber
os sacramentos. Pessoas não puderam se abraçar,
nem se cumprimentar. Famílias foram separadas
para evitar aglomerações. Conferências e Conselhos não conseguiram realizar suas reuniões regulares. Muitos pobres deixaram de ser assistidos.
Foi um ano muito difícil, que não deixará saudades.
Como sabemos, a Sociedade de São Vicente de
Paulo foi afetada também pela pandemia. Nossas
Conferências, Conselhos e obras (especialmente
as creches e lares de idosos) tiveram seus procedimentos alterados. Porém, com criatividade e
inovação, estamos superando esse período, e conseguimos chegar ao fim do ano sem comprometer
muito os nossos serviços aos que sofrem. O Conselho Geral reforçou a ajuda solidária internacional e
enviou recursos adicionais a muitos países.

Toda essa situação gerou, para alguns de nossos
membros, fortes problemas emocionais e econômicos, aos quais, por meio de Carta-Circular Extraordinária, buscamos apresentar o assunto com
seriedade e traçamos algumas recomendações sobre como enfrentar essa triste realidade. Porém,
nossa certeza absoluta é que o Bom Deus não nos
abandonará jamais.
Para 2021, é a hora de compensar todo o tempo perdido. Todas as atividades que seriam realizadas em
2020, como a inauguração da nova sede geral em
Paris e diversas viagens missionárias do Presidente-geral, serão retomadas nos anos seguintes, com
ênfase redobrada. Vamos compensar tudo isso com
muito trabalho, dedicação e serviço.
O Conselho Geral não pode parar jamais, pois a Confederação Internacional depende da vitalidade e do
dinamismo do Conselho Geral para “contaminar” a
todos com bons vírus.
Essa edição da revista virtual “Ozanam Network”
está repleta de artigos, notícias e informações sobre
como a SSVP vem alcançando, com a graça de Deus,
os objetivos estratégicos previamente definidos,
apesar da pandemia. Boa leitura e fiquem com Deus.
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comunicación
natal

/ divulgación

Mensagem de Natal 2020
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

Minhas queridas consócias,
Meus queridos confrades,
Amigos da Família Vicentina,
Feliz Natal!
O anjo disse à Maria: “Eis que conceberás e darás à luz
um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande
e será chamado Filho do Altíssimo; e o seu reino não
terá fim” (Lucas 1, 30-33)
O anúncio do anjo a Nossa Senhora é a certeza de que
Jesus, nosso redentor, veio trazer a salvação a todos
nós, que cremos em Deus e na mensagem de Cristo.
Como vicentinos, jamais podemos perder a fé e esperança de que, com Cristo, venceremos todas as dificuldades que possam se apresentar na nossa caminhada,
nesta vida.
Nossas Conferências Vicentinas, juntamente com nossos Conselhos e obras sociais, têm se esforçado para
servir, com amor e dedicação, aos mais humildes e dos
vulneráveis, buscando ajudá-los a vencer na vida.
Queridos irmãos, queridas irmãs,

O ano que passou foi bastante desafiador, diante da
crise sanitária que afetou todos os continentes. E justamente por isso, iremos celebrar o Natal de 2020 com
muito mais vigor e mais entusiasmo.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na figura do pobre sofredor, espera de nós um serviço de caridade realmente mais fraterno, levando o pão material juntamente
com o pão espiritual a quem precisa, não importando
onde ou como.
Portanto, desejamos a todos os confrades e consócias
do mundo, assim como à Família Vicentina, um FELIZ
E SANTO NATAL DO SENHOR, em família, espalhando a
paz e a concórdia ao nosso redor, e proclamando que
Cristo é o presente vivo de Deus para a humanidade.
Que 2021 – “Ano Internacional de Jules Devaux” – represente um momento de renascimento, de reconquistas e de renovação, na esperança da construção
de uma sociedade mais justa e solidária.
São os votos do Presidente-geral e do Conselho Geral
a todos vocês.
Feliz 2021!
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ano temático de félix clavé

Resultado do concurso
internacional sobre o Ano
Temático dedicado a Félix
Clavé
O CGI divulgou, durante a semana em que ainda comemoramos a festa do bem-aventurado Ozanam,
o resultado do concurso internacional sobre o Ano
Temático dedicado a Félix Clavé, e tem a alegria de
anunciar 2021 como um Ano Temático de Jules Devaux.
O 16º Presidente Geral, confrade Renato Lima de Oliveira, em nome do
Conselho Geral Internacional, teve a satisfação de anunciar o resultado
do quarto concurso “A Primeira Conferência” (Ano Temático de Clavé).
Resultado do concurso Félix Clavé 2020:
1 ° lugar: Adenilton Faustino Moreira. Brasil € 1000
2º lugar: Thierry Vialatte de Pémille. França € 750
3º lugar, ex aequo: Obinna Frednard Ogbu. Nigéria / Eric Morell. Espanha. €500

Adenilton Faustino Moreira, vencedor do concurso
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ano temático
tematico de félix clavé

Resultado do concurso internacional
sobre o Ano Temático dedicado a
Félix Clavé

Menção honrosa especial
(Hors concours):
Cláudia Márcia de Freitas Pereira.
Brasil
Menções honrosas:
Philippe Menet. França.
Njoku Collins. Nigéria.
Aaron Galindo. Honduras.
Grace Olofu. Nigéria
O Conselho Geral Internacional
da SSVP também entregou às
Conferências de cada vencedor
o mesmo montante recebido. Esses recursos deverão ser inteiramente destinados para o trabalho social, atividade ou projeto
de caridade que a Conferência
realiza.
O Conselho Geral recebeu 31 trabalhos enviados por vicentinos
dos seguintes continentes: 3 da
Europa, 13 da África, 3 da Ásia,
10 da América e 2 da Oceânia.

Cláudia Márcia de Freitas recebe
menção honrosa do Presidente Geral

Lembramos
que o próximo
Ano Temático
Internacional de
2021 será dedicado a
Jules Devaux

Damos os nossos parabéns a todos os participantes e a todos os
que colaboraram na realização
deste concurso. “A melhora ano a ano do conteúdo e apresentação
dos trabalhos impressionou à Comissão Organizadora. O Conselho
Geral está muito satisfeito com a grande repercussão que o projeto
dos Anos Temáticos tem na SSVP, com o objeto de aprofundar na
obra de cada um dos sete jovens fundadores. O motivo fundamental
é influenciar no contributo pessoal de cada um em prol do nascimento da primeira Conferência e posterior expansão da SSVP, para que
seja conhecida e falar sobre eles, nomeadamente, pelo exemplo, que
pode suscitar entre os jovens que começam hoje nas Conferências.
Eles foram pessoas que em comunidade fundaram a nossa Sociedade
e por isso lembramos o seu legado com respeito e consideração”,
sublinhou o nosso Presidente Geral, Renato Lima.
Lembramos que o próximo Ano Temático Internacional de 2021 será
dedicado a Jules Devaux. Os vicentinos interessados já podem se organizar para a apresentação do concurso, que será lançado em 8 de
fevereiro de 2021.
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atividades internacionais

Relatório da Ajuda Fraterna
Internacional
O Conselho Geral Internacional (CGI) é imensamente grato aos países doadores, cuja contribuição para jumelage e
projetos realizados em diferentes partes do mundo tem sido
muito significativa.
Avaliação de 2019
Apesar do declínio já sofrido em 2018, a ajuda de países doadores para as jumelage foram de 1.514.854
euros, enquanto que a ajuda para projetos foi de
980.155 euros, o que significa um montante total
de ajuda de 2.495.009 euros.
Dados apresentados:
• 19 países doadores;
• 88 países irmãos;
• 58 países beneficiados pelos fundos de jumelage;
• 16 países beneficiados pelos fundos
para projetos;
• 28 países beneficiados pelos
fundos de jumelage e fundos para projetos;
• 14 países não receberam
jumelage ou fundos para
projetos.
Avaliação de 2020
A Covid-19 teve um forte impacto na ajuda internacional no presente ano.
Segundo estimativas atualizadas, houve uma redução de 5 a 7% nos fundos destinados as jumelage
(de 75.000 a 106.000 euros), pelos seguintes motivos: As lojas de solidariedade da SSVP viram seus
rendimentos limitados; existe um “déficit de caixa”
porque as igrejas e paróquias foram forçadas a fe-

Arthur Schultze
Chefe da Comissão

char suas portas, o que significa uma diminuição
nas coletas diárias das missas. Tudo isso reflete um
impacto financeiro nos Conselhos e Conferências
que dependem desses recursos. Porém, alguns países doadores mantiveram suas contribuições, apesar das dificuldades.
Enquanto que com os fundos para projetos houve
uma diminuição de cerca de 10% (cerca de 98.000
euros).
Pensando no futuro
No planejamento estratégico 2016-2022, sob o
lema “Criação de uma rede global de apoio espiritual e material”, se estabelecem objetivos direcionados a que países doadores aumentem sua contribuição material e
espiritual; para identificar novos
países doadores; e para melhorar o processo de elaboração
de relatórios dos países beneficiários com o intuito de
mostrar os resultados obtidos graças a este financiamento.
O manual de políticas e procedimentos para as jumelages
foi atualizado e estará disponível, em quatro idiomas, na web
www.ssvpglobal.org, juntamente com
acesso a todos os relatórios de jumelages e
de projetos.
“O compromisso de proporcionar fundos solidários a 74 países contribui a ajudar muitas pessoas
de muitas maneiras diferentes, por isso sou muito
grato. ‘’
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Presidente-geral participa de
reunião de trabalho com o staff da
sede de Paris
As reuniões de trabalho acontecem com frequência sob a
liderança da consócia Marie-Françoise.

E para manter
a equipe sempre
unida, a Secretáriageral promove
reuniões regulares
com os empregados,
presenciais ou online

Toda organização, para funcionar bem e alcançar resultados, precisa da
dedicação, da energia e do entusiasmo de seus funcionários. Com o Conselho Geral Internacional não poderia ser diferente.
E para manter a equipe sempre unida, a Secretária-geral, consócia
Marie-Françoise Salesiani-Payet, promove reuniões regulares com os
empregados, presenciais ou online. Atualmente, com as recentes mudanças pontuais que aconteceram na equipe, o clima organizacional não
poderia estar melhor!
O 16º Presidente-geral, confrade Renato Lima de Oliveira, esteve em
Paris para presidir as sessões do Conselho Geral e aproveitou para participar de uma dessas reuniões com o staff, na manhã do dia 5 de outubro. “Foi uma reunião extremamente proveitosa, num clima agradável e
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A equipe atual
é formada pelos
seguintes empregados:
Liliane Monteiro,
Bruno Fabre,
Anne Wintenberger,
Stéphane Joachim,
Paula Gomes
e Marin Gontier.

Presidente-geral participa de reunião
de trabalho com o staff da sede de
Paris

leve. Nossos funcionários são muito preparados, e o Conselho Geral se
sente extremamente feliz em tê-los conosco, ajudando-nos a avançar no
planejamento estratégico internacional”, enfatizou o Presidente Renato.
Durante a reunião, Renato e Marie-Françoise agradeceram a todos pelo
elevado profissionalismo, especialmente em tempos tão difíceis de crise
sanitária. “Nossos funcionários são excelentes, pró-ativos e disponíveis
para resolver qualquer necessidade. Alguns deles já trabalham conosco há muitos anos. É muito bom saber que o Presidente-geral e toda a
diretoria podem contar com esses profissionais, que cuidam da parte
administrativa com muito zelo”, considerou Marie-Françoise.
Com a palavra, Renato fez uma breve explanação sobre a importância
da confidencialidade no ambiente laboral, e os redobrados cuidados
que devemos ter com os dados pessoais e e-mails institucionais. O Presidente também destacou os projetos que serão implantados até 2022,
pedindo a adesão de todos para que tudo seja realizado com esmero,
pontualidade, qualidade e eficiência. O Presidente também atualizou os
membros do staff sobre informações a respeito dos próximos eventos
internacionais, inauguração oficial da sede (com a graça de Deus, em
abril de 2021) e canonização de Ozanam. Logo após, houve uma sessão
de perguntas e respostas.
A equipe atual é formada pelos seguintes empregados: Liliane Monteiro, Bruno Fabre, Anne Wintenberger, Stéphane Joachim, Paula Gomes
e Marin Gontier. Será aberto um processo seletivo para a contratação
de um Assessor Especial, segundo aprovado pela diretoria. O Conselho
Geral está se preparando para o futuro, e para tanto precisa continuar a
contar com funcionários muito bem qualificados, sempre, para aportar
mais serviços aos Conselhos Superiores que fazem parte da nossa amada Confederação.
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Presidente-geral participa de diversas
reuniões em Roma
Além de levar os documentos do segundo suposto milagre,
o Presidente teve uma agenda intensa.
O 16º Presidente-geral, confrade Renato Lima de
Oliveira, cumpriu intensa agenda de trabalho no
último dia 6 de outubro, quando esteve em Roma
(Itália) para entregar, pessoalmente, na sede da Congregação para a Causa dos Santos, mesmo durante
a pandemia, os documentos referentes ao provável
segundo milagre atribuído ao Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam.

A primeira reunião foi com o padre Bertin Sanon, superior-geral dos Religiosos de São Vicente de Paulo
(RSV), ramo da Família Vicentina com o qual a SSVP
possui um acordo de cooperação em pleno vigor.
Padre Bertin convidou o confrade Renato para ser
um dos palestrantes oficiais da assembleia geral dos
Religiosos, que acontece em maio de 2021, em Paris,
com a graça de Deus.

Depois de cumprida essa agenda estratégica, o confrade Renato participou de várias outras atividades
institucionais, visando ampliar o protagonismo do
Conselho Geral Internacional da SSVP em terras vaticanas, e buscando novos convênios e acordos.

Ampliar o protagonismo do
Conselho Geral Internacional da
SSVP em terras vaticanas

Visita ao Escritório de Notícias do Vaticano - Vatican News
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Presidente-geral participa de
diversas reuniões em Roma

Presidente-geral colocou,
novamente, a SSVP à disposição
da Igreja Latino-americana para
novas parcerias
enviados pela Arquidiocese de Mariana (Brasil)
à Santa Sé, especialmente os laudos médicos, os
testemunhos e as perícias. Temos que manter as
orações para que consigamos alcançar essa graça.

Encontro com Dom Humberto Franco, da Pontifícia
Comissão para a América Latina

A segunda atividade foi uma visita ao Departamento “Vatican News” e ao Dicásterio de Comunicações
da Santa Sé. O confrade Renato Lima foi recebido
pelo jornalista Silvonei Protz, responsável pelo serviço em língua portuguesa. Foi uma reunião extremamente agradável na qual várias possíveis pautas
e futuras reportagens sobre a SSVP poderão ser foco
nos meios de comunicação mantidos pelo Vaticano,
como o jornal L’Osservatore Romano e a Rádio Vaticana.
A terceira reunião ocorreu com o monsenhor
Humberto Franco, da Pontifícia Comissão para a
América Latina, ocasião em que o Presidente-geral colocou, novamente, a SSVP à disposição da
Igreja Latino-americana para novas parcerias, tanto em termos de evangelização dos mais necessitados, quanto em termos de ações de caridade. A
Comissão é um organismo da Cúria Romana que
tem por função o estudo das questões doutrinais
e pastorais relativas à vida e ao desenvolvimento
da Igreja na América Latina, onde a SSVP possui
45% de suas Conferências e membros.

Contemplando a Praça de São Pedro, irreconhecível e vazia sem os turistas, por conta da crise
sanitária, o confrade Renato rezou por todos os
vicentinos do mundo inteiro, entregando a Deus os
desempregados e os pobres que são assistidos pelas
Conferências e obras sociais vicentinas. O confrade
Renato orou, também, por todos os dirigentes vicentinos, Família Vicentina, clero, profissionais da
saúde, cientistas e governantes mundiais. “Deus foi
muito generoso comigo, permitindo-me participar
de todas essas atividades em plena pandemia. Isso
mostra que é Ele quem está governando a nossa Sociedade. Somos servos inúteis, como dizia São Paulo”, finalizou o confrade Renato.
O Presidente Geral
juntamente com o P.
Giuseppe Guerra, CM,
postulador da causa da
canonização de Ozanam

Por fim, o confrade Renato Lima reuniu-se com
o padre Giuseppe Guerra, Congregação da Missão (CM), postulador da causa da canonização de
Ozanam em Roma. Ele relatou ao Presidente, em
detalhes, sobre as próximas etapas do processo,
que consiste na confirmação dos documentos
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Comissão Internacional para Ajuda e
Desenvolvimento

Relatório provisório
outubro de 2020

A Comissão Internacional de Ajuda
e Desenvolvimento do CGI, mais conhecida como CIAD, é o órgão responsável pela análise dos pedidos
de financiamento da SSVP em todo
o mundo. Ela é responsável por três
áreas:
Catástrofes: ajuda de emergência e
reabilitação após catástrofes naturais
ou provocadas pelo homem.
Desenvolvimento: auto-ajuda, atividades geradoras de renda e projetos
de mudança sistêmica
Expansão da SSVP: estabelecimento
da SSVP em novos países e fortalecimento de sua estrutura.

Ene – Oct 2020 – Algunas Cifras
552.410 € enviados a 59 países
SSVP 2%; 9.750 €

Ásia 12%;
63.389 €
Europa 2%;
11.184 €
América 16%;
88.212 €

Desenvolvimento
7%; 40.973 €

Catástrofes:
reabilitação 39%;
233.593 €

MENA 24%;
133.292 €
Oceânia 1%;
2.998 €
África 45%;
249.335 €

Catástrofes:
emergências
52%; 268.094 €
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Comissão Internacional para Ajuda e
Desenvolvimento

Enfoque em...
Crise da Covid 19: Graças à generosidade da SSVP
em todo o mundo, a CIAD foi capaz de prestar assistência de emergência para a Covid 19 em 56 países,
totalizando 284.030 euros. A ajuda consiste principalmente em fornecer itens de higiene e autoproteção, mas, também, alimentos para famílias carentes
empobrecidas pela crise, bem como, suporte educacional. Como os fundos disponíveis são limitados, a
CIAD não pôde fornecer mais do que uma pequena
quantidade de ajuda de emergência até o momento.
A situação no Líbano continua a se deteriorar, um
país já tão devastado. Além da situação desesperada
de milhões de refugiados, a agitação política estourou enquanto a crise da Covid estava atingindo duramente. Além disso, a tremenda explosão no porto
de Beyrouth fez milhares de vítimas e prejuízos incontáveis. A CIAD está se esforçando para apoiar os
excepcionais vicentinos que temos por lá com vários
projetos: refeições semanais para refugiados idosos,
compra de medicamentos, distribuição de eletrodomésticos, etc.
Em outros lugares, apesar das limitações impostas
pela crise da Covid (falta de financiamento e impossibilidade de “mudar” e trabalhar em muitos lugares),
a CIAD tentou apoiar o esforço dos vicentinos para
continuar trabalhando normalmente: ajuda alimentar e medicamentosa foi enviada para vários países
afetados por desastres naturais, reconstrução de ca-

sas após o início dos ciclones na Indonésia ou reparos
em um lar de idosos da SSVP na Colômbia.
Em termos de desenvolvimento ou trabalho diário
em conferências, a CIAD tem apoiado atividades
como uma creche na Palestina, um lar para imigrantes venezuelanos no Peru, uma fazenda piloto em Camarões e apoio educacional no Nepal.

Esta é apenas uma visão da situação até o momento
e o relatório anual detalhado da CIAD será apresentado no início de 2021. Para suas ações em todo o
mundo, a CIAD depende exclusivamente do Fundo
Internacional de Solidariedade (FIS). Este fundo é
financiado exclusivamente por doações, principalmente de nossos Conselhos e Conferências da SSVP
... qualquer doação é bem-vinda!

Se você deseja apoiar a CIAD através do Fundo Internacional de Solidariedade (FIS)... entre em contato
com seu Conselho Nacional ou com o CGI.
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Vicentinos de todo o mundo falam
com o Presidente Geral
O bom andamento do processo de canonização de Ozanam e a importância
do carismavicentino, neste mundo castigado pela pandemia,
foram os principais temas do Talk Show.
Em 18 de outubro de 2020, através da página da
OzanamTV no Facebook, o Presidente Geral, confrade Renato Lima de Oliveira, colocou-se à disposição
de todos os vicentinos do mundo para responder às
suas perguntas ao vivo.
Pela primeira vez, o Talk Show teve tradução simultânea em duas línguas oficiais da SSVP, espanhol e
inglês, e muitos vicentinos puderam acompanhar a
dinâmica deste evento no seu próprio idioma.
Indo ao conteúdo do Talk Show, poderíamos dizer
que as perguntas feitas ao Presidente Geral constituem-se em três grandes blocos:
∙ A estrutura, gestão e administração da SSVP.
∙ Os valores vicentinos e serviço aos pobres.

∙ O legado de nossos fundadores e a canonização de
Ozanam.
A estrutura, gestão e administração da SSVP
O Presidente Geral respondeu à pergunta sobre o
papel do Conselho Geral Internaciona, comentando
que “é como um norte que marca os principais objetivos e diretrizes de ação da SSVP ”. Os Conselhos
Nacionais e os níveis intermediários da estrutura da
SSVP devem seguir este papel orientador para que
as Conferências, os confrades e as consócias sejam
acompanhados e fortalecidos em seu serviço.
Também se debateu sobre a logomarca da SSVP, o
que deve ser acordado por toda a SSVP com o compromisso de poder utilizá-la globalmente, por todos
e cada um dos países da Confederação. “O importan-

Ozanam TV com o Presidente Geral
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Vicentinos de todo o mundo falam
com o Presidente Geral

te é ter um logotipo único que identifique a todos”,
disse Renato Lima, o qual o Conselho Geral já está
trabalhando nesse sentido.

agir de acordo: “Não podemos deixar as pessoas que
sofrem com a pobreza e devemos ser criativos e dinâmicos para alcançar essa gente que mais sofre ”.

Sobre a fundação da SSVP em outros países, o Presidente Geral falou da oportunidade de levar a SSVP
a cerca de 20 países. A pandemia desacelerou estes
processos mas, a título de exemplo, Renato Lima
enumerou propostas concretas nas quais já está trabalhando, como: Tanzânia, Grécia, San Marino, Andorra, Cazaquistão e os países Norte da Europa (Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia).

Muitas perguntas foram direcionadas à importância dos jovens na SSVP. Renato Lima respondeu que
se deve estar aberto a eles, tanto para a criação de
novas Conferências de juventude, bem como a inclusão de jovens em Conferências já em curso. Isso sim,
alertou de que “abertura significa criatividade por
parte de todos os membros, uma mente aberta e capaz de admitir novas ideias, novos desafios ”.

Os valores vicentinos e serviço aos pobres

Também houve tempo para falar de fraternidade
e convivência dentro da SSVP, no que “deve haver
caridade e respeito entre os membros” para poder
ajudar uns aos outros e servir ao próximo. Este comportamento cristão e vicentino é a melhor carta de
apresentação, a melhor declaração de intenções
perante a sociedade civil e que se resume em “veja
como eles se amam.”

Houve várias perguntas sobre a nova situação causada pela Covid e sobre o papel que o vicentino deve
assumir diante desta nova realidade. O Presidente
Geral respondeu que “nosso serviço, nosso carisma,
é mais necessário do que nunca.” Ele comentou que
devemos ser consciente desta responsabilidade e
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O grande protagonista do Talk
Show foi Ozanam e seu processo
de canonização, que está fazendo
progresso e dando novas alegrias

Vicentinos de todo o mundo falam
com o Presidente Geral

Se você não pôde participar ao vivo, não perca a
oportunidade de ver este Talk Show.
Talk Show em português
Nosso agradecimento especial a toda a equipe da
OzanamTV e aos tradutores deste evento, Vitória
Evelin Pereira e Celsita María Graciela Díaz Stete.

O legado de nossos fundadores e a canonização
de Ozanam
O grande protagonista do Talk Show foi Ozanam e
seu processo de canonização, que está fazendo progresso e dando novas alegrias. O Presidente Geral
respondeu a muitas perguntas sobre esta questão, e
anunciou que está chegando o momento de ver Ozanam nos altares. Nesse momento, Renato
Lima pediu paciência a todos os membros,
pois a Congregação para a Causa dos Santos tem que estudar toda a documentação
recebida, documentação que foi entregue
pelo próprio Presidente Geral e fala de um
possível segundo milagre.

Nosso agradecimento especial a
toda a equipe da OzanamTV e aos
tradutores deste evento

Aproveitando o interesse do público, o Presidente Geral falou sobre a importância de
outros fundadores da SSVP e os anos temáticos dedicados a cada um deles, também
comentou sobre a influência da Ir. Rosalia
Rendu e da figura fundamental de Amélie
Soulacroix, esposa de Ozanam, cujo 200º
aniversário comemoramos a qual temos
que agradecer, entre outras coisas, seu zelo
e compromisso na complilação da obra e
correspondência de seu marido.
Por fim, Renato Lima recebeu uma pergunta que poderia resumir este Talk Show, já que um colega incentivou-o a comentar como gostaria que seu mandato
fosse lembrado como Presidente Geral, ao que respondeu: “Gostaria de ser lembrado como uma presidência acessível e transparente, que quis resgatar
a memória dos 7 fundadores e que impulsionou a
canonização de Ozanam ”.

Se Deus quiser, o próximo Talk
Show com o Presidente Geral será
no final de abril de 2021

Se Deus quiser, o próximo Talk Show com o Presidente Geral será no final de abril de 2021.
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Primeira sessão das reuniões anuais do
Conselho Geral Internacional
Em 4 de outubro de 2020, festa de São Francisco de Assis, realizou-se a primeira parte
da reunião Anual do Conselho Geral Internacional, que será realizada em duas sessões
(04 de outubro e 13 de dezembro), via internet devido à pandemia.
Na reunião de 04 de outubro foram aprovadas onze
resoluções, a maioria delas relacionadas com o cumprimento da lei e regulamentos franceses, onde está
acolhido o Conselho Geral Internacional da SSVP.

além dos relatórios do presidente geral e da secretária geral, o informativo do tesoureiro geral e as contas do Conselho Geral Internacional, que também
foram revisados por uma auditoria externa.

O encontro, que foi transmitido ao vivo por Ozanam
TV, começou com o hino da SSVP, para posteriormente, seguir com as orações iniciais. Em seguida, o presidente geral fez um discurso de abertura que insistia
sobre a necessidade de não parar a caridade apesar das dificuldades causadas pela pandemia, assim
como, de estarmos presentes na vida dos mais vulneráveis e de continuarmos a iluminar com esperança o
mundo que nos rodeia.

Com relação aos assuntos econômicos, foi aprovado
a criação de um orçamento especial para o processo
de canonização de Antonio Federico Ozanam, devido
aos avanços sobre esse assunto tão importante para
a SSVP. A gestão deste processo será de responsabilidade do Conselho Nacional da Itália.

Além deste discurso inspirador, foi ouvida a música
“o mundo precisa de pausa”, canção composta especialmente para estes momentos de doença e confinamento, e que abriu espaço à reflexão espiritual
sobre “a caridade e a pandemia” dirigida por Pe. Andrés Motto, assessor espiritual do Conselho Geral.
Na primeira sessão, foram aprovadas as atas do ano
passado, correspondentes às reuniões do Comitê Executivo Internacional e da Seção Permanente,

No que diz respeito ao trabalho em grupo e colaboração com outras organizações, foi assinado um
contrato de colaboração com o Centro de Informação Vicentino (CIF), que pertence à Congregação da
Missão. O CIF ajudará os vicentinos em seu processo
de formação, começando por aprofundar em dois
temas fundamentais: a antropologia dos pobres e a
teologia de São Vicente.
Além disso, foi elaborado um “Protocolo de Proteção
à Infância” para evitar situações de abuso a menores,
documento que está à disposição de todos os países
membros da Confederação.
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O Conselho Geral comemora
4 anos de mandato
No dia 9 de setembro, o confrade Renato Lima de Oliveira e equipe esteve completando 4
anos à frente do Conselho Geral Internacional.
Nesse período, a diretoria
internacional pôde, com a
graça de Deus e com o apoio
dos Conselhos Superiores,
empreender
importantes
avanços para toda a Sociedade de São Vicente de Paulo.
“Tem sido momentos de
grande alegria, e também de
grande aprendizagem. Tudo
o que temos feito é produto
direto da ação coordenada
de todos os membros da diretoria, da estrutura internacional, dos empregados da
sede e especialmente dos
países-membros da nossa
Confederação. Sinto-me orgulhoso de ser o Presidente-geral de toda essa equipe maravilhosa”, comentou o confrade Renato Lima.
No texto que pode ser lido ao final (formato PDF),
intitulado “Quatro anos de mandato: prestação de
contas”, o presidente Renato sintetiza as principais
realizações nesse período, com destaque para o
planejamento estratégico, novas agregações (2.200
Conferências), Ouvidoria Geral, transparência na
gestão, aquisição da nova sede em Paris, viagens internacionais, expansão da SSVP (cinco novos países),
ajuda global, relações institucionais e convênios, espiritualidade e formação, juventude e comunicação,
o legado dos sete fundadores, canonização de Ozanam e muitos outros aspectos.
“Foram quatro anos de muito trabalho e muitas realizações, mas obviamente também foi um período de muitos desafios, como a pandemia. Antes de
tudo, quero agradecer a Deus e à minha família. Nestes quatro anos, Deus foi muito bondoso conosco,

cumulando-nos de forças suficientes para vencer as
adversidades e as dificuldades. 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”, considerou o
nosso presidente.
Ao final do texto, o confrade Renato faz três pedidos
aos vicentinos do mundo inteiro: “Rezem por mim,
sirvam aos pobres com amor verdadeiro e mantenham a unidade dentro da Sociedade de São Vicente
de Paulo”. Ele dedicou os resultados deste mandato
à memória do saudoso e exemplar confrade Amin
Abouhamad de Tarrazi, 12º Presidente-geral, falecido em janeiro de 2019.
Clique aqui para ler a Carta 40/2020, contendo um
resumo da atual gestão. Pede-se aos países que divulguem amplamente o conteúdo dessa carta entre
os membros, Conselhos, obras e Família Vicentina
em cada nação.
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Conselho Geral
pede que Ozanam
seja declarado
“Doutor da Igreja”
Em novembro do ano passado, na reunião da diretoria do Conselho Geral Internacional, realizada em
Milão (Itália), cidade de nascimento do bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam, por sugestão da
Comissão de Investigação Histórica, presidida pelo
confrade Juan Manuel Buergo Gomez, foi aprovado
que a Sociedade de São Vicente de Paulo irá apresentar à Santa Sé o nome de Ozanam para ser declarado
“Doutor da Igreja”.
Atualmente, há apenas 36 Doutores da Igreja, que
são cristãos e cristãs que se distinguiram, por notório
saber teológico, em diversos momentos da história
da Igreja. Os Doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela santidade, fé eminente saber
teológico, foram honrados com tal título por desígnio
da Igreja.
Conforme nos ensina o Magistério da Igreja, quando um cristão é declarado Doutor isso significa que
essa pessoa é alguém reconhecida pela Igreja Católica como exemplo de “santidade de vida, verdade
doutrinal e ciência sagrada”. Temos a certeza de que
Ozanam, pela vida e obra dele, possui todas essas características, em abundância.
Todos nós, vicentinos, cremos piamente que Ozanam, por todas as virtudes já conhecidas, em especial os estudos, teses e escritos sobre a justiça social,
poderia ser incluído no rol de Doutores da Igreja,
diante do notório saber que ele possui. Sabemos que
é um grande desafio obter da Santa Igreja essa declaração a respeito de Ozanam, mas nós seguiremos
adiante nesse processo.
Até o final deste ano, o Conselho Geral estará formalizando o pedido oficial e encaminhando os primeiros
documentos ao Vaticano para a defesa de Ozanam
como Doutor da Igreja. Esses processos duram alguns

anos, portanto, é preciso ter paciência, confiança e
fé na decisão da Santa Igreja.
“O pedido que o Conselho Geral fará à Santa Sé
para que Ozanam seja declarado Doutor faz parte
dos esforços institucionais que o Conselho vem empreendendo para fazer que a imagem e o legado de
Antônio-Frederico Ozanam sejam mais conhecidos
pela humanidade inteira. Faremos de tudo para difundir sua biografia e a contribuição que ele deu à
Igreja e aos pobres. Seguramente, isso ajuda ainda
mais no processo de canonização dele”, destacou o
presidente Renato.
Ozanam era um católico brilhante. Não é à toa que
o próprio Vaticano o declarou como um dos precursores da Doutrina Social da Igreja, por meio das
belas palavras de São João Paulo II durante a homilia de beatificação, em 1997. Ele é um homem não
só repleto das virtudes teologais e cardeais, como
também no conhecimento teológico, doutrinário e
social, que ele difundiu e vivenciou esses dons com
grande caridade e amor aos mais necessitados, na
companhia de seus amigos fundadores.

Faremos de tudo para difundir
sua biografia e a contribuição que
ele deu à Igreja e aos pobres.
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Incêndio em igreja é
atentado à liberdade
religiosa
O Conselho Geral repudia qualquer tipo de intolerância religiosa.
Os lamentáveis e inaceitáveis episódios envolvendo
incêndios em templos religiosos pelo mundo, principalmente casos recentes de queima de paróquias
e capelas católicas, fazem-nos refletir sobre o crescimento da intolerância religiosa.
Um dos templos católicos que foram recentemente
atacados no Chile foi a Igreja da Anunciação, construída em 1876 pelas Filhas da Caridade (FC), um ramo da
Família Vicentina. A igreja queimada era de estilo neogótico, inspirada na Igreja Sainte-Chapelle em Paris. A
igreja destruída era considerada uma “joia arquitetônica” da capital chilena.
É direito fundamental do ser humano professar qualquer fé, acreditar em qualquer crença, e ter esse direito devidamente protegido, segundo o artigo 18 da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como
membro do Conselho Econômico e Social (ECOSOC)
das Nações Unidas, a SSVP também defende esses
mesmos princípios.
Além do mais, em muitos lugares do planeta, há pessoas que sofrem perseguição religiosa e preconceito
por acreditar em Nosso Senhor Jesus Cristo, engrossando o contingente de refugiados.
Nós, da Sociedade de São Vicente de Paulo, que militamos no campo da caridade, da solidariedade, do respeito e da vida, não podemos assistir passivamente ao
que vem acontecendo com os templos católicos em
várias partes do mundo, alvo de incêndios, pichações,
profanações, roubos e vilipêndios.
Igreja somos todos nós, é claro; mas as edificações
onde funcionam os templos religiosos são fundamentais para que a comunidade vivencie a fé. É lá que os

sacramentos são celebrados. É nas igrejas que os fiéis
ouvem as pregações e recebem a Palavra de Deus. É
lá que as pastorais, movimentos e serviços, como a
Sociedade de São Vicente de Paulo, promovem seus
eventos e suas reuniões. Portanto, preservar as igrejas
é salvaguardar a fé.
O Conselho Geral Internacional da Sociedade de São
Vicente de Paulo repudia qualquer ataque à fé católica, em especial esses incêndios criminosos, e espera
que os infratores sejam devidamente responsabilizados segundo a lei penal de cada país.
Os atentados às igrejas causam muitos prejuízos materiais, contudo, não abalam a fé e jamais apagarão a
chama de Cristo, que move os corações de todos os
filhos de Deus. Manifestações populares e sociais são
bem-vindas, desde que pacíficas e respeitosas.
Rezemos pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas, e que Deus proteja sempre a Sua igreja,
livrando-nos do mal. “Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha Igreja; as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (São Mateus 16, 18).

Os atentados às igrejas causam
muitos prejuízos materiais,
contudo, não abalam a fé e jamais
apagarão a chama de Cristo
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Oração ao Criador
Carta Encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco
sobre a fraternidade e a amizade social
“Como é importante sonhar juntos! (…) Sozinho, corres o risco de ter miragens,
vendo aquilo que não existe; é juntos que se constroem os sonhos». Sonhemos
como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como
filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua
fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos.”
Oração ao Criador
Senhor e Pai da humanidade,
que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade,
infundi nos nossos corações um espírito fraterno.
Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz.
Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno,
sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras.
Que o nosso coração se abra
a todos os povos e nações da terra,
para reconhecer o bem e a beleza
que semeastes em cada um deles,
para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns,
de esperanças compartilhadas. Amen.

Link para a Carta Encíclica Fratelli Tutti
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O processo de canonização de
Ozanam completa 95 anos
Um possível segundo milagre, ocorrido em 2014, está em avançada fase de investigação.
Foi em 1925 que, oficialmente, o processo de beatificação/canonização de Antônio-Frederico Ozanam foi aberto pela Diocese de Paris (França), a
pedido do Conselho Geral Internacional. Portanto,
em 2020, estamos a comemorar os 95 anos desde
o início dos trabalhos de investigação da causa.
Contudo, muito tempo antes, logo após o falecimento dele em 1853, a fama de santidade de Ozanam já era amplamente conhecida por todos. A viúva de Ozanam, Amélia Soulacroix, e os padres Henri Lacordaire e Carlos-Afonso (irmão de Ozanam)
foram os primeiros a editar biografias de Ozanam,
iniciando os movimentos que culminariam com a
abertura do processo de beatificação, cerca de 70
anos após a morte do confrade Antônio-Federico.
Em 1912, o arcebispo de Paris, Cardeal Léon-Adolphe Amette, escreve a “Oração de Beatificação”, e
o Conselho Geral pede que todas as Conferências
do mundo divulgassem tal súplica. Logo depois,
em 1913, por conta do centenário de nascimento
de Ozanam, houve forte intenção de se iniciar as
tratativas para a causa de beatificação. A colocação dos restos mortais numa bela cripta em Paris
também contribuiu para as peregrinações e a difusão das virtudes de Ozanam.
Desta forma, em 1925, o processo foi aberto. No
ano seguinte, 1926, ocorre a primeira manifestação miraculosa, com a cura de um menino brasilei-

Porém, somente em 1995, ou
seja, 70 anos após a abertura do
processo, o Vaticano julga como
extraordinário o milagre do
menino Fernando

ro (Fernando Ottoni), com 18 meses de idade, acometido de uma difteria mortal. Esse foi o primeiro
de dezenas de testemunhos e relatos que foram,
ao longo dos anos, anexados ao processo aberto
no Vaticano. Em 1929, houve a primeira exumação
do corpo de Ozanam; àquela altura, o Conselho
Geral obteve a devida autorização dos descendentes de Ozanam para a retirada das relíquias (pedaço de linho que envolvia o corpo). Nova exumação
aconteceu em 1956.
Outro fato importante foi a reforma da cripta, realizada em duas ocasiões: em 1913, para os festejos do centenário do nascimento, e em 1953, para
o centenário da morte dele. Assim, o caminho da
santidade foi se delineando: em 1962, o Vaticano
declara-o como SERVO DE DEUS; em 1992, a Santa
Sé reconhece a HEROICIDADE DAS VIRTURES (fé,
esperança, caridade, coragem, prudência, temperança e justiça); em 1993, Ozanam é proclamado
VENERÁVEL.
Porém, somente em 1995, ou seja, 70 anos após a
abertura do processo, o Vaticano julga como extraordinário o milagre do menino Fernando, fixando-se a data da festa de beatificação para 1997, em
Paris, dentro da 12ª Jornada Mundial da Juventude, na presença do “papa vicentino” São João Paulo II. Essa cerimônia reuniu milhares de vicentinos
na Catedral Notre-Dame de Paris.
Desde 1997, o processo continuou em evolução,
mas sem novos fatos substanciais. Em 2013, quando da comemoração do bicentenário do nascimento de Ozanam, o Conselho Geral lançou novo apelo, solicitando novos casos de possíveis milagres
ou curas miraculosas obtidas sob a intercessão de
Ozanam. Vários casos chegaram à sede geral da
SSVP, e foram investigados, porém sem conclusões
satisfatórias.
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El proceso de canonización de Ozanam
cumple 95 años

El O Conselho Geral
está confiante de
que, com a graça de
Deus, as autoridades
vaticanas estarão
sensíveis à robustez
da causa
Mas a Providência Divina é misericordiosa, e agiu
novamente. Em 2014, uma gravidez complexa, de
uma senhora brasileira que pediu a Ozanam pela
cura de seu filho, ainda feto, foi outra demonstração cabal da santidade de Antônio-Frederico.
A criança estava sem a calota craniana, e após as
orações da família e da Conferência vicentina local, o crânio se formou perfeitamente e a criança
hoje já está com 6 anos de vida. A mãe da criança relatou esse caso ao Presidente-geral, confrade Renato Lima, por correio eletrônico, em 2016.
Imediatamente quando o Conselho Geral soube
desse caso, o Presidente-geral instituiu uma “comissão de investigação” que atestou a veracidade dos fatos, recomendando que o assunto fosse
adiante. Assim, foi criada uma Vice-postulação no
Brasil, para a coleta dos documentos e laudos médicos, em apoio à sede da Postulação que está em
Roma, liderada pelo padre Guiseppe Guerra e pelo
confrade Antônio Gianfico. Os trabalhos de investigação estão muito adiantados.
Há outros fortes relatos de milagres ocorridos pela
intercessão de Ozanam, em diversas partes do
mundo, em estudo pelo Conselho Geral, os quais
aconteceram na Venezuela, França, Inglaterra e
Portugal. Contudo, diante dos fortíssimos indícios
do caso brasileiro, decidiu-se que esse episódico
seria aprofundado e receberia todas as atenções.
Assim, o Conselho Geral roga a todos os confrades
e consócias do mundo inteiro que INTENSIFIQUEM
suas orações pela canonização de Ozanam, sejam
mais DEVOTOS de Ozanam e enviem ao Conselho
Geral qualquer NOVO CASO de intervenção extra-

ordinária na cura de alguma pessoa sob a intercessão do nosso querido principal fundador.
O Conselho Geral está confiante de que, com a graça de Deus, as autoridades vaticanas estarão sensíveis à robustez da causa, especialmente com esse
novo milagre de Ozanam. Desta forma, se a Santa
Sé reconhecer o segundo milagre, estamos muito
perto da canonização. Como rezamos na oração,
pedimos a Deus que “possa a Igreja proclamar sua
santidade, se esta for providencial para o momento atual”.
Não temos a menor dúvida, em tempos de ataques
à família e à vida, com campanhas explícitas na mídia a favor do aborto e contra os valores do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a canonização de um novo santo que defende as crianças,
os fetos e as mulheres grávidas seria “providencial
para o momento atual” da nossa pobre humanidade. Oremos com fé!

O Conselho Geral roga a todos os confrades e consócias do mundo inteiro que INTENSIFIQUEM suas orações pela canonização de Ozanam, sejam mais DEVOTOS
de Ozanam e enviem ao Conselho Geral
qualquer NOVO CASO de intervenção extraordinária
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Cerimônia de encerramento da fase local (Brasil) do suposto milagre

O processo de canonização do bem-aventurado
Antônio-Frederico Ozanam avança mais uma etapa
O Tribunal de Mariana, Brasil, termina seus trabalhos, e o processo segue para Roma.
No último dia 24 de setembro, festa de Nossa Senhora das Mercês, a etapa diocesana do processo sobre
uma presumível cura milagrosa atribuída à intercessão do Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam
foi concluída, após 11 meses de intensa investigação
e de muito trabalho. A comprovação deste milagre
é requisito para a canonização. A cerimônia de encerramento foi realizada na Cúria Arquidiocesana de
Mariana (Brasil), presidida por Dom Airton José dos
Santos, arcebispo local.
Na ocasião, o 16º Presidente-geral, confrade Renato
Lima de Oliveira, foi designado como “portador oficial” dos documentos relativos a uma suposta cura
extraordinária atribuída a Ozanam. As 900 páginas
de documentos referentes a esse caso específico (relatos, testemunhos, laudos médicos e perícias) foram
inseridas numa caixa, depois lacrada. Com a graça
de Deus, essa caixa foi levada pelo confrade Renato,
pessoalmente, ao Vaticano, para que o processo continue junto à Congregação para a Causa dos Santos.

A solenidade contou ainda com as seguintes presenças: Padre Luiz Antenor Rosa Botelho (Vice-postulador no Brasil), Padre Marcos Macário Mendes (Delegado Episcopal), Monsenhor Celso Murilo Sousa Reis
(Promotor de Justiça), Padre Getúlio Mota Grossi (sacerdote vicentino, médico perito oficial), Monsenhor
Roberto Natali Starlino (Notário Atuário) e a Irmã
Maria de Lourdes Soares Duarte (Notária Adjunta).
A cerimônia foi aberta com a oração “Veni, Creator”,
cantada em latim, invocando o Espírito Santo, dando
um ar bastante solene ao evento. Logo depois, Dom
Airton falou da importância do Tribunal Eclesiástico,
declarando encerrados os seus trabalhos, garantindo
a autenticidade de todos os documentos referentes
ao caso. Impondo a mão sobre a Bíblia Sagrada, todos os presentes prestaram juramento, mantendo

A comprovação deste milagre é
requisito para a canonização
24

canonização

O processo de canonização do bemaventurado Antônio-Frederico Ozanam
avança mais uma etapa

Padre Getúlio Mota (especialista), confrade Renato e o Padre Luiz Botelho (Vice-postulador)

Todos os presentes prestaram
juramento, mantendo em total
confidencialidade os detalhes do
possível milagre
em total confidencialidade os detalhes do possível
milagre.
“Foi um dia histórico para toda a Igreja, e em especial para nós, membros da Sociedade de São
Vicente de Paulo. Foi também uma cerimônia cercada de muita emoção, já que o processo de canonização de Ozanam foi aberto há 95 anos, sendo
esperado por todos os vicentinos do mundo. Na
qualidade de portador oficial, eu tive o privilégio
e a imensa honra de levar os documentos a Roma,
para que a Congregação para a Causa dos Santos
dê prosseguimento às análises. O padre Giuseppe
Guerra, sacerdote vicentino e postulador, seguirá acompanhando as próximas fases”, destacou o
confrade Renato Lima.
O Conselho Geral Internacional renova o pedido a
todos os membros da Sociedade de São Vicente de
Paulo e dos inúmeros ramos da Família Vicentina
pelo mundo, para que reforcem a devoção e mantenham as orações, rogando a Deus pela graça da
canonização de Antônio-Frederico Ozanam. “Possa

a Igreja proclamar sua santidade, se esta for providencial para o momento atual”, como indica a oração rezada em todas as nossas Conferências.
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Presidente-geral se reúne com o arcebispo
militar do Brasil
Dom Fernando foi fundamental no processo de beatificação de Ozanam.
O confrade Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente-geral da
SSVP, teve a honra de visitar Dom
Fernando Guimarães, arcebispo
militar do Brasil, no último dia
2 de setembro. A audiência teve
um único objetivo: agradecer a
Dom Fernando pela participação
fundamental dele na instrução
do processo de beatificação de
Antônio-Frederico Ozanam, um
dos sete fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo.
A “intervenção divina” de Dom
Fernando aconteceu em 1979,
quando ele foi convidado, pelo
querido padre Giuseppe Guerra
(Congregação da Missão), a colaborar no processo de Ozanam.
Faltavam alguns documentos, relatos, entrevistas e laudos para
que o dossiê de canonização
pudesse andar mais rapidamente em Roma. “Em um mês, coletamos provas essenciais e peças
adicionais. Conversamos com
testemunhas e anexamos laudos.
Encontramos raridades e textos
cabais atestando a cura milagrosa. Todo esse esforço hercúleo
foi muito gratificante, pois assim
o primeiro milagre ficou devidamente documentado”, relatou o
arcebispo.
Emocionado, o Presidente-geral expressou, em nome de toda
a Sociedade de São Vicente de
Paulo, os sinceros agradecimentos pela atuação pontual e deci-
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siva de Dom Fernando naquela fase das investigações. Na sequência, Dom Fernando presenteou
o Conselho Geral com uma cópia da “Positio”
(documento oficial do Vaticano) que faz parte do processo de beatificação/canonização de
Ozanam, contendo inúmeras informações, com
riqueza de detalhes, a respeito do primeiro milagre, de 1926.
“Esse documento é uma verdadeira relíquia, pois
aqui podemos encontrar os relatos das pessoas
que estiveram ao lado do menino Fernando Ottoni durante a cura miraculosa que o livrou de uma
difteria mortal. A Positio foi fundamental para
convencer as autoridades vaticanas sobre esse
milagre de Ozanam”, enfatizou o confrade Renato
Lima.
Durante a conversa, Dom Fernando recomendou
ao confrade Renato que a SSVP cuide, com muito
carinho, das Conferências vicentinas localizadas
em organizações militares (quartéis), com especial atenção às duas Conferências existentes em
academias militares brasileiras (Conferência Santo Tomás de Aquino, em Campinas, e Conferência

Presidente-geral se reúne com o
arcebispo militar do Brasil

São Maurício, em Resende), pois elas são “celeiros
de novos vicentinos”.
Ao final da audiência, o Presidente Renato entregou a Dom Fernando cópia das Cartas-Circulares de
2020, o quadro oficial com a imagem dos sete fundadores da SSVP, o relatório de gestão do Conselho
Geral e a prestação de contas referente ao período
2016/2020.
O Conselho Geral segue muito atuante no processo
de canonização de Ozanam. Dos relatos em estudo
(Portugal, Brasil, Venezuela, França e Inglaterra), o
Conselho decidiu encaminhar ao Vaticano um novo
caso brasileiro.
O possível segundo milagre é referente à cura de um
bebê, ainda feto. Como se percebe, os dois milagres
de Ozanam têm a ver diretamente com as crianças.
Ele, com certeza, ele será lembrado como protetor
das grávidas, dos fetos, dos bebês, da infância e a
favor da vida (contra o aborto). “O rol de virtudes
desse santo homem não para de crescer, com a graça de Deus”, enfatizou com renovada alegria nosso
confrade Renato.
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A SSVP recorda o 100º aniversário do
reconhecimento oficial de sua autonomia pela Igreja
O caso que encerrou qualquer discussão ocorreu em Corrientes,
Argentina, em 1920.
LA Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) nasceu
em 1833, mas seu primeiro Regulamento foi elaborado em 1835. E nestas primeiras normas foram estabelecidas as práticas da jovem instituição, como a
sua autonomia, administração e organização. A Sociedade começou a crescer e em 1845 já estava presente em toda a França, tendo já alcançado outros
países europeus e até os Estados Unidos.
Nesse mesmo ano de 1845, o Papa Gregório XVI
aprovou os objetivos e métodos da SSVP, e mais tarde a enriqueceu com indulgências plenárias para
seus membros ativos e benfeitores: “Reconhecemos
que a Sociedade, estabelecida sob os auspícios e o
nome de São Vicente de Paulo e dedicada à prática
de obras de caridade, contribui poderosamente para
o bem da religião; ela é vantajosa para os fiéis, para
que ela possa obter novo crescimento a cada dia”,
sublinhou o Papa.
Contudo, a autonomia prevista na Regra não ficou
sem suas tensões. Por exemplo, durante a presidência do confrade Adolphe Baudon (1848-1886), 3º
Presidente-geral, ocorreu que, em vários países europeus, o clero quis usar o nome da SSVP, mas com
uma estrutura diferente. Também, em outros lugares, os sacerdotes eram presidentes de Conferências
e os bispos presidiam os Conselhos.
Portanto, em 1851, o Papa Pio IX nomeou um cardeal
protetor para a SSVP. Ele também concedeu indulgências para as famílias assistidas e para os pais dos
membros ativos. O Papa da “Rerum Rovarum”, Leão
XIII, em 1888, concedeu indulgências às esposas dos
membros, e em 1913 São Pio X concedeu-as aos
membros ativos que participaram das Assembleias.
Em 1917, o Código de Direito Canônico foi sancionado onde as associações foram concebidas como
“entidades criadas, controladas e, de alguma forma,

Dom Luis María Niella, bispo da Diocese de Corrientes
(Argentina)

também governadas pela hierarquia da Igreja”. Os
leigos eram obrigados a se deixar governar e apenas
obedeciam a seus pastores.
A Resolução “Corrientensis”, de 13 de novembro
de 1920
O Bispo da Diocese de Corrientes (Argentina), Monsenhor Luis María Niella (foto), apresentou uma consulta à Santa Sé onde perguntou sobre a relação entre
a Igreja e as Conferências da SSVP, e se havia espaço
para a autonomia destas últimas no que diz respeito
à sua autoridade, uma vez que não fora encontrada
nenhuma base para isso no novo Código, e porque
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A SSVP recorda o 100º aniversário do
reconhecimento oficial de sua
autonomia pela Igreja

foi iniciada uma discussão sobre a administração do
patrimônio da SSVP em Corrientes.

com os seus próprios Estatutos e a Legislação de
cada país”.

A Sagrada Congregação do Conselho emitiu um decreto que reconheceu a autonomia das decisões da
SSVP e o direito de associação. Esta resolução, chamada “Corrientensis”, com data de 13 de novembro
de 1920, completa agora 100 anos de existência.

Hoje, a Confederação Internacional da Sociedade de
São Vicente de Paulo, representada pelo Conselho
Geral Internacional, está muito próxima da vida da
Igreja. A SSVP é membro de dois órgãos ministeriais
do Vaticano, com assento fixo e voz: “Dicastério para
os Leigos, Família e Vida” e o “Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral”. Também
estamos em contato permanente com o “Dicastério
das Comunicações” e com a “Congregação para a
Causa dos Santos” para os confrades e consócias cuja
vida exemplar estão em processo de canonização,
entre eles o nosso querido bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam.

A Resolução diz: “Quando uma associação não deve
a sua existência à Igreja, nem é reconhecida pela
Igreja para fins jurídicos, nem pode ser governada
ou dirigida pela autoridade eclesiástica, ela deve ser
governada pelos leigos designados em seus próprios
estatutos. Dentre essas instituições, a Sociedade de
São Vicente de Paulo (ou Conferências Vicentinas)
se destaca por sua notoriedade e exemplo”.
No 100º aniversário deste reconhecimento pela
Santa Sé sobre nossa autonomia de governança e
na administração de nossa Sociedade, podemos dizer que existe uma relação estreita e saudável entre as Conferências e a Igreja. A SSVP colabora e faz
parte da Igreja a partir de sua identidade, carisma
e organização, como está escrito no artigo 5.2. da
Regra: “A Sociedade é juridicamente autônoma no
que diz respeito à sua existência, à sua constituição,
à sua organização, às suas regras, às suas atividades
e ao seu governo interno. Os vicentinos escolhem
livremente os seus responsáveis, e a Sociedade gere
o seu patrimônio de modo autônomo, de acordo

“A autonomia que obtivemos da Igreja deve ser encarada como algo complementar, em termos de eleições, patrimônio, modus operandi e normativos. Nos
aspectos doutrinários, espirituais e litúrgicos, somos
submissos às decisões da Igreja e do santo Padre. A
autonomia supõe responsabilidade, equilíbrio e cooperação”, declarou nosso Presidente-geral, confrade
Renato Lima.
O Conselho Geral solicita que este texto seja amplamente distribuído em cada nação e que seja
lido e refletido em cada Conferência de São Vicente de Paulo.

29

família vicentina

Salvo por enxergar novamente
(Extraído da reflexão espiritual, com o mesmo título, escrita pelo Padre
Marcio Pena, Presidente da organização de caridade “Depaul France”)
O lockdown chegou de maneira repentina e inesperada na França. Os serviços em todos os estabelecimentos fecharam quase que da noite para
o dia, e regras sanitárias estritas tiveram que ser
aplicadas. Os serviços de centro de dia foram particularmente afetados. Como reunir com segurança muitas pessoas em um só lugar? E assim, nos
deparamos com uma situação de tensão, presos
entre nosso desejo de servir como vicentinos e
a impossibilidade de fazer isso da maneira como
usualmente fazíamos.
Chegamos ao limite, a ponto de enfrentarmos nos-

sa própria impotência. Foi, para todos nós, como
caminhar no deserto.
Nossa primeira reação ao lockdown foi de manter contato com nossos assistidos e não perder o
relacionamento que tínhamos com eles. Pouco a
pouco, fomos levados a ouvir uma voz de confiança e de fé que dizia: “Meu filho, se entrares para o
serviço de Deus, permanece firme na justiça e no
temor, e prepara a tua alma para a provação; humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria; não te perturbes no tempo da infelicidade...” (Eclo 2, 1-2).
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Salvo por enxergar novamente

Os voluntários ofereceram
generosamente sua ajuda e aqueles
que não puderam estar conosco,
mostraram enorme solidariedade
Esta nova realidade nos desafiou, e nos mantivemos abertos a este desafio; o mundo olhou com
indiferença enquanto nossos assistidos enfrentavam o que muitos consideravam uma “dupla exclusão”.
Foi então que encontramos uma solução. Ousem reabrir, ousem criar um espaço de serviço e fraternidade, cuidando tanto dos nossos voluntários como
dos nossos assistidos. A prioridade era estar presente, apesar dos limites impostos às organizações pelas
autoridades.
Os voluntários ofereceram generosamente sua ajuda
e aqueles que não puderam estar conosco, mostraram
enorme solidariedade e nos encorajaram em nossas
ações.
Nossa caminhada pelo deserto se transformou em um
caminho para a liberdade. O chamado de nossos assistidos nos ajudou a colocar de lado nossos medos e preocupações. O que parecia impossível para muitos, tornou-se possível para nós, apesar de nossa pequenez. O
centro dia reabriu rapidamente e demos as boas-vindas
aos assistidos, enquanto a pandemia abalava o mundo
inteiro. E assim, pudemos ver como os pobres nos ajudaram a ganhar confiança, mostrando-nos o caminho.
“Eles são nossos mestres”, disse São Vicente de Paulo.
Aos poucos, com o passar dos dias, fomos experimentando uma verdadeira fraternidade onde não éramos
apenas nós que cuidávamos deles, mas eles, também,
que mostravam sua preocupação por nós ao perguntarem: “E você, como vai? Como estão os voluntários?
Como vai isso e aquilo...? E sua família?” A reciprocidade em nossos relacionamentos assumiu uma nova dimensão à medida que cuidamos uns dos outros.
Fomos, por nossa vez, recebidos por eles. E assim, o
período de crise do coronavírus mudou a forma como
vemos as coisas, mudou nossos hábitos e nos permitiu
confirmar nossa vocação na Depaul, para servir como
vicentinos em uma relação fraterna de mutualidade e
reciprocidade.

Às vezes, fazemos a pergunta: “quem é o mais vulnerável?”. Essa experiência recente nos mostrou claramente
duas coisas. Em primeiro lugar, todos nós compartilhamos a mesma fragilidade humana. E todos compartilhamos o mesmo potencial: na Depaul, celebramos o
potencial de todos. Os nossos assistidos, na precariedade das suas diferentes situações, conseguiram gerir
este período de crise, ver além dela e de sobreviver a
ela e, o mais do que isso, foram capazes de cuidar do
próximo, mesmo de membros da nossa equipe. Em segundo lugar, é a nossa fraternidade compartilhada que
nos permitiu seguir em frente e nos impediu de cair nas
incertezas do amanhã.
Lembramo-nos das palavras de Dom Helder Camara:
“Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar,
nem tão rico que não tenha nada para receber”.

Todos nós compartilhamos a
mesma fragilidade humana.
E todos compartilhamos o mesmo
potencia
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Cartas do Superior Geral, Tomaž Mavrič, CM
Carta na festa de São
Vicente de Paulo

Famvin Homeless Alliance e as
oportunidades e desafios pós-Covid-19
para o Famvin no mundo inteiro. Juntos em
oração, pensamento e ação.
Padre Mavric nos encoraja a perseverar nas obras de caridade nestes tempos difíceis, pois são sinais que o Reino de Deus está próximo e pede que oremos a São João
Gabriel Perboyre CM, para interceder contra COVID-19.
Lembre-se de que a “Aliança Famvin com as pessoas
sem-teto” (FHA) e o “Projeto 13 Casas” é nosso único
projeto comum. É por isso que ele nos pede um maior
compromisso com o FHA para que os ramos vicentinos
orem, pensem e atuem juntos.
Este ano fomos convidados como Famvin para sermos
colaboradores ativos, visto que a mensagem do Papa
Francisco para o 106º Dia dos Migrantes e Refugiados,
que foi no dia 27 de Setembro, teve o depoimento de assistidos por meio da FHA.
Link para a carta

Carta do Advento

O rosto de Jesus: o rosto de Deus e de toda a
humanidade.
O Padre Mavric nos lembra que, na atual situação de
angústia, como em todos os momentos de sofrimento,
temos que descobrir Jesus em nossos irmãos e principalmente naqueles que foram desfigurados pela dor. Jesus
está sempre pronto para nos dar esperança onde não há
esperança, paz onde não há paz, sentido onde não há
sentido, uma fé renovada onde nossa fé vacilou e amor
onde o ódio se apodera de nós.
Jesus está sempre conosco, aonde quer que vamos, o
que quer que façamos. Ele também nos incita, como Família Vicentina, a nos reunirmos virtualmente no dia 6
de dezembro, para um momento de oração em torno do
tema “Unidos na esperança pelos pobres”.
Link para a carta
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Andrés R. M. Motto, CM.
Conselheiro Espiritual Internacional

Coronavírus, entre a quarentena e o serviço
Meus queridos irmãos e irmãs. Eu compartilho duas
ideias com você. A primeira é que grande parte da
humanidade continua sofrendo com a pandemia de
coronavírus. Devemos trabalhar para que essa pandemia não acabe sendo uma endemia, como o HIV.
Mas enquanto combatemos, outros males aparecem.
Refiro-me a atos de racismo que vimos florescer
em setores dos Estados Unidos, mas que sabemos
que existem em muitos outros lugares do planeta. A
Sociedade de São Vicente de Paulo fez um compromisso de oposição a todas as formas de pobreza. Da
mesma forma, repelir as causas da pobreza. Onde

A atitude de Jesus, São Vicente
de Paulo e Beato Ozanam foi
promover a justiça de maneira
pacífica

o racismo, a xenofobia e a discriminação existem,
existem seres humanos que sofrem e que permanecem na indigência. Primeiro de tudo, não queremos
racismo de nenhum tipo na SSVP. Também não queremos que haja atitudes xenófobas na Família Vicentina. Trabalhamos para que não haja discriminação
em nenhum país.
Devemos denunciá-lo e agir para que isso desapareça. Você não pode naturalizar nenhum tipo de
opressão. Não pode ser justificado. Tampouco a
declaração de igualdade de pessoas pode coexistir
com atos de exclusão. É uma enorme contradição.
Rejeitamos, seja cometido por partidos de direita,
esquerda ou liberais. Nós o combatemos em qualquer lugar do mundo. Rejeitamos em qualquer religião e em qualquer mídia. Quem comete, qualquer
que seja a cor da pele.
Da mesma forma, no combate a várias formas de
discriminação, não podemos apoiar aqueles que
se opõem à segregação roubando, destruindo e exercitando a
violência com outras pessoas.
Então, não fazemos nada? É claro que podemos fazer muito, já
que existem outras maneiras de
sair: a via judicial, marchas pacíficas, reclamações à mídia e organizações internacionais, educação, a demonstração de que
sociedades inclusivas podem ser
criadas.
A atitude de Jesus, São Vicente de Paulo e Beato Ozanam foi
promover a justiça de maneira
pacífica. É, a longo prazo, a maneira mais eficaz.
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Coronavírus, entre a quarentena
e o serviço

Segundo. Devemos ter cuidado, pois os
tempos de confinamento são propensos
a expor nossos raios, nossos conflitos,
nossos lados mais sombrios. Convido
você a ver ou rever o filme “The Shining”,
baseado em um romance de 1977, de
Stephen King, adaptado ao cinema em
1980. Com uma magnífica performance
de Jack Nicholson. No filme, a família se
muda para o Overlook Hotel, como cuidadores. Eles cuidam da manutenção enquanto o local permanece fechado para o
inverno, isolado entre as montanhas. Em
meio a esse isolamento, a esquizofrenia
maníaca do cuidador é potencializada. O
filme tem outras chaves, mas serve para
nos alertar sobre os perigos do confinamento prolongado.
Portanto, juntamos todos aqueles que nos convidam
a ter saúde mental, física e moral em quarentena.
Estabeleça um cronograma de atividades: ler, limpar
os quartos, consertar algo, aprender algo novo, cozinhar, pesquisar na Internet, fazer exercícios físicos,
talvez trabalhar em casa, etc. Em suma, diversifique
as ocupações.

Nesta pandemia, devemos fortalecer
nossa dedicação a Deus, que se
manifestará em maior amor pelos
pobres

Use o telefone para conversar com familiares e amigos, especialmente idosos, vulneráveis e pessoas que
moram sozinhas. Divertir-los fará bem a você e a eles
também. Se você estiver na companhia de outras
pessoas, conecte-se a eles da maneira mais educada
e amigável. Esse bom humor não acaba. Se possível,

tenha alguns momentos para ficar sozinho para que
não se sinta saturado.
Ora e medita. Quando eu acordo de manhã, sou grato e também peço a Deus que proteja minha família,
aqueles com quem convivo, e a mim mesmo. À noite, antes de dormir, levanto minha mente a Jesus para agradecer o dia, por tudo
o que aconteceu e por estar vivo. Nesta
pandemia, devemos fortalecer nossa dedicação a Deus, que se manifestará em
maior amor pelos pobres. Medite para
reforçar sua opção fundamental para
Deus e o próximo. Se Deus está no centro
da minha vida, eu o manifestarei sendo
bom, compreensivo, disposto a ajudar e
apoiar aqueles que estão em uma situação pior do que eu.
Não se esqueça! Ao seu alcance, continue
a colaborar o máximo possível com o serviço aos pobres na SSVP. Concluo dizendo
que compartilhei tudo isso para dizer ao
final... a verdade e a bondade triunfam.
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Itália

Décima terceira edição do
concurso literário “Carlo Castelli”
para presidiários
No dia 16 de outubro de 2020, aconteceu pela primeira vez online, a cerimônia de premiação do concurso “Carlo Castelli pela Solidariedade”, que já está
em sua décima terceira edição.
O prêmio literário, reservado à participação dos detentos das penitenciárias italianas, foi promovido
pelo Conselho Nacional da Itália da Sociedade de São
Vicente de Paulo.
Como todos os anos, o concurso conta com o patrocínio do Senado da República e da Câmara dos Deputados, bem como, com o apoio do Ministério da
Justiça e da Universidade Europeia de Roma. Além
disso, tem o reconhecimento especial da medalha do
Presidente da República, Sergio Mattarella.
Esta edição se destacou pela presença de dois grandes meios de comunicação: o Dicastério de Comunicação (que reúne a Rádio Vaticana, os meios de
comunicação do Vaticano e o Observatório Romano)
e as emissoras da Confederação Episcopal Italiana
(TV2000 e Rádio InBlu), sem esquecer que o evento
foi transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube.

Presidente da SSVP da Itália, confrade Antonio Gianfico

A cerimônia foi aberta com as boas-vindas do 16º
Presidente-geral da Sociedade de São Vicente de
Paulo, confrade Renato Lima de Oliveira, em conexão direta de Brasília (Brasil): “Proximidade, naturalidade, encontro: estes são os três pilares da vida dos
confrades e consócias da Sociedade de São Vicente
de Paulo. Mas há um lugar onde essas três ações são
ainda mais necessárias: na prisão”.

O Prêmio Carlo Castelli traz a
solidariedade dos voluntários ao
interior das prisões
35

noticias do mundo

Décima terceira edição do concurso
literário “Carlo Castelli” para
presidiários

Momento da cerimônia de premiação

“O Prêmio Carlo Castelli – continuou Renato – traz a
solidariedade dos voluntários ao interior das prisões,
mas também leva a solidariedade de muitos presos
para fora dos muros, graças aos laços de união gerados por este concurso”.
Como todos os anos, e também nesta edição, o júri
atribuiu uma “dupla premiação” aos três primeiros
classificados: uma parte do valor econômico do prêmio é entregue ao autor, enquanto que a outra parte é destinada a algum trabalho social. Desta forma,
mesmo aqueles que “cometeram um erro” na vida
passada e agora encontram-se encarcerados, têm a
oportunidade de fazer uma “boa ação”. “Acreditamos que esta iniciativa é um incentivo para ajudar
o presidiário a se reconciliar com sua própria vida e
com a sociedade”, afirmou o confrade Antonio Gianfico, presidente nacional.
O tema desta edição foi “O mundo exterior, observado do interior”. Das histórias dos presos, surge a
consciência de viver em um “tempo suspenso”, a
ansiedade de não saber se, uma vez que a pena for
cumprida, ainda haverá alguém o esperando do lado
de fora, e se eles ainda vão encontrar uma casa ou

um trabalho. Mas outro sentimento também surgiu
com a pandemia: o medo. Todos nós, que vivemos no
“mundo exterior”, durante o confinamento, permanecemos de alguma forma “presos” em nossas casas e experimentamos sentimentos de isolamento e
reclusão. Como viveram os confinados da pandemia
visto “de dentro”?
Visando à essência da narrativa, estimulando acima
de tudo o impulso interior que a pessoa é capaz de
sentir e expressar, o Prêmio Castelli quer significar a
proximidade com quem apostou num caminho de
mudança, de conversão, ou com quem ainda não se
sente ainda capaz disso, além de provocar a reflexão
em todas as pessoas que não querem ver, nem ouvir,
ou falar sobre a prisão.
Visando a essência da narrativa, estimulando acima
de tudo o impulso interior que a pessoa é capaz de
sentir e expressar, o Prêmio Castelli quer significar a
proximidade com quem embarcou em um caminho
de mudança, ou conversão, ou com quem ainda não
se sente capaz disso, além de provocar a reflexão em
todas as pessoas que não querem ver, nem ouvir, ou
falar sobre a prisão.
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Vicentinos do Equador lutam
contra a Pandemia
Conferência São João Paulo II comprou produtos de saúde e
EPI contra a Covid-19 para realizar o seu trabalho: cuidar dos
grupos mais vulneráveis na vizinhança.
A Ajuda Humanitária Internacional da SSVP na luta contra a Covid-19 foi
enviada ao Equador, particularmente a uma das Conferências na linha
de frente na luta contra a pandemia: A Conferência Vicentina São João
Paulo II (cidade de Cuenca). A Conferência está incansavelmente trabalhando para assistir àqueles em necessidade extrema, especialmente
famílias, crianças e idosos, apesar das dificuldades que despontam da
pandemia.
Com o Apoio Financeiro
Internacional da SSVP,
os membros compraram EPI (máscaras, luvas, óculos de proteção,
trajes de proteção...)
e testes de coronavírus (PCR) estão sendo
realizados para rápida
detecção e controle de
casos ou surtos e, se
necessário, medidas de
isolamento são impostas. Portanto, a Conferência está trabalhando
proativamente na luta
contra a pandemia.
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Ajuda internacional da SSVP
chega à Venezuela
A Covid-19 está complicando a situação em um país empobrecido, com falta de suprimentos, roupas e alimentos. Um
contexto em que os vicentinos, também atingidos pela pobreza, procuram ajudar os mais vulneráveis.
Com os recursos emergenciais vindos da SSVP Internacional, os membros vicentinos venezuelanos forneceram materiais sanitários, de higiene e higiene pessoal para todos os conselhos e conferências da região,
bem como, alimentos e remédios para muitas pessoas necessitadas, incluindo alguns membros vicentinos, que devido à sua renda reduzida,
não conseguem comprar o que é necessário para manter sua saúde e
manter suas famílias.
A situação na Venezuela continua muito crítica, agora agravada pela
pandemia de Covid-19. O salário mínimo é de $ 1,50 e, dependendo da
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conversão, pode até ficar abaixo desse valor. A maioria dos aposentados tem essa renda mínima, assim
como muitos de nossos membros.
Essas pessoas enfrentam o seguinte dilema todos os
dias: O que fazer? Como alimentar a família e manter até o fim do mês com esse dinheiro? A comida já
não é tão escassa, mas não está ao alcance da grande
maioria devido ao seu alto preço. Remédios para tratamentos crônicos: diabetes, tensão, tireoide, ... podem ser obtidos, mas a um custo tão alto que de fato
não podem ser adquiridos. Os enfermos morrem diariamente por falta de tratamento e, a essa situação,
acrescenta-se o coronavírus. Os serviços de saúde
não estão preparados para esta pandemia e muitos
médicos já morreram por falta de material médico
para sua proteção.
Os problemas na Venezuela são inúmeros. Todos os
serviços são caóticos: a água não chega regularmente, o gás também não e muitas famílias cozinham
com lenha. A eletricidade falha diariamente, em algumas regiões passam até 12 horas sem energia. As
comunicações por telefone e internet são terríveis
e agora, para completar o ciclo de calamidades, há
problemas com o abastecimento de gasolina. Se todo
esse panorama já é desastroso em si, você pode imaginar como a pandemia está afetando uma população tão castigada.

Ajuda internacional da SSVP
chega à Venezuela

A situação política divide o país e uma grande maioria da população está arrasada pela pobreza. Sobrevivem aqueles que têm poupança em dólares ou que
recebe dinheiro de parentes que residem no exterior.
Os próprios membros das conferências vicentinas
foram afetados por esta situação. Com a pandemia,
tudo parou e durante o isolamento social muitos
perderam o emprego, os jovens estudantes viram
a incerteza no futuro e não sabiam o que fazer. Os
membros se perguntaram como lidar com tudo isso,
sem poder realizar as reuniões, sem a possibilidade
de realizar a obra vicentina e, além disso, sem recursos para compartilhar com os mais necessitados.
O Conselho Nacional faz um grande esforço para se
manter em comunicação constante com os conselhos da área e com as conferências do país, mas uma
das maiores dificuldades em continuar a ajudar é que
não possui uma conta bancária em dólares. Muitos
membros têm parentes no exterior que gostariam de
contribuir com recursos para apoiar as Conferências
na Venezuela, mas não podem enviar o dinheiro. Os
parceiros venezuelanos estão unidos com conferências em Weston Miami, que enviaram roupas e alimentos. Mas isso está paralisado devido às sanções
impostas ao governo venezuelano, então alternativas ainda estão sendo buscadas para obter apoios
que ajudem a enfrentar este momento crítico.
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Líbano

Reconstruir Beirute,
reconstruir vidas
A Sociedade de São Vicente de Paulo no Líbano está se dedicando a ajudar as pessoas afetadas pela grande explosão
que aconteceu em Beirute, em 4 de agosto de 2020.
Os vicentinos oferecem atendimento integral (emocional, saúde e material), para muitos dos afetados por esta tragédia por meio da implementação de projetos que facilitam, na medida do possível, a melhoria de
vida dessas pessoas que foram atingidas por essa tragédia.
Com esse intuito, a SSVP deu início a dois projetos: a reconstrução de
moradias e a reabilitação de pequenos negócios familiares, em ambos
os casos destruídos pela explosão.
As obras já foram concluídas em mais de 235 residências e 50 pequenos
negócios, mas o objetivo é chegar à reconstrução de 1.000 casas e 300
empresas.
Visite estes dois links para ver o trabalho da SSVP no Líbano e apoiá-los
em suas iniciativas:
Reconstrução de casas
Reconstrução de pequenas empresas
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Benin (África Central)

Centro de Saúde Federico Ozanam
em DANNOU: Do sonho à
realidade
Em novembro de 2012, uma comissão de irmãs e irmãos
franceses visitou uma conferência da SSVP na cidade de
DANNOU, em Benin.
No caminho, encontraram uma mulher que veio de DANNOU e estava
indo para uma maternidade localizada a mais de 15 km em uma estrada
de terra. A mulher gemia desesperadamente de dor porque a motocicleta que a carregava quebrou. Comovidos com a situação, os integrantes da delegação perceberam a ausência de estrutura de saúde na
área. Daí veio a ideia de construir um Centro de Saúde em DANNOU,
fortemente apoiado pelo pároco
e pelos membros da Conferência
local. Essa sonho permaneceu
apenas como uma ideia por mais
de 5 anos.
Só em 2017 é que a fase de desenvolvimento prático do projeto
realmente começou. Graças aos
esforços combinados de membros
franceses, membros da Comissão
Internacional e CGI, membros do
Conselho Nacional do Benin e ao
apoio de especialistas locais em
questões técnicas, jurídicas e financeiras, o Conselho Nacional
Francês validou um orçamento
de 51.100 euros, em dezembro
de 2017. Foi disponibilizado em 4
parcelas, de acordo com as fases definidas pelo arquiteto responsável
pela execução da obra.
A primeira pedra foi colocada em 01 de outubro de 2018 pelo Reverendíssimo Monsenhor Aristide Gonsallo, que participou ativamente
em conjunto com o Conselho Nacional do Benin e prometeu garantir a
presença permanente do pessoal de enfermagem, bem como o funcionamento do Centro.
Este foi um dia de grande festa em DANNOU. As obras previstas para 6
meses foram concluídas em apenas 4 meses, sendo o edifício entregue

Só em 2017 é
que a fase de
desenvolvimento
prático do projeto
realmente começou
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Este belo projeto é fruto do trabalho
de toda uma equipe de pessoas
competentes e dedicadas, animadas
pelo verdadeiro amor vicentino
no final de maio de 2018, para grande satisfação de
todos os participantes no projeto.
Foi então que surgiram outras questões, a começar
por suprir o Centro de equipamentos médicos e outros que não constavam do primeiro orçamento. A
corrida para encontrar novos fundos foi relançada.
O Conselho Geral Internacional liberou um novo orçamento de 14.265 euros e surgiu o problema da
moradia para o pessoal de enfermagem, ou seja,
as religiosas da família vicentina. Neste ponto, devemos mais uma vez parabenizar o Reverendíssimo
Monsenhor Aristide GONSALLO por ter empreendido, juntamente com o sacerdote de DANNOU, Reverendo Padre DANSOU, a construção de moradias
para as pessoas. Foram apoiados por um orçamento
de 5.000 euros da Comissão Internacional, visto que
esta última contribuição foi considerada indispensável para a conclusão do projeto.
O Centro teve alguma dificuldade em abrir as suas
portas devido às decisões do Ministério da Saúde,
mas finalmente o “Centro de Santé Fréderic OZANAM” em DANNOU foi aprovado e abriu as suas portas ao público no dia 26 de setembro de 2019.
Apesar da ausência de sala de parto propriamente
dita, já estamos registrando nascimentos, inclusive
do primeiro bebê, um menino chamado Y. B. Fréderic, nascido na quinta-feira 23/07/2020 de pai camponês (G. D) e de uma dona de casa (A. F).
Este belo projeto é fruto do trabalho de toda uma
equipe de pessoas competentes e dedicadas, animadas pelo verdadeiro amor vicentino, entre as quais
destacamos:
• Reverendíssimo Monsenhor Aristide GONSALLO
• Nossos parceiros franceses e os membros da Comissão Internacional do Conselho Nacional da
SSVP da França
• Membros da CIM em vários níveis

•
•
•
•
•

Membros do Conselho Nacional da SSVP do Benin
A comunidade DANNOU (doação do terreno)
A comunidade paroquial de DANNOU
O Conselho Departamental de Morbihan
O Rotary Club de Eguilles em Bouches du Rhône
que nos envia equipamentos médicos. (A pandemia Covid 19 impediu o envio por enquanto)
• Um doador da região de Annecy.

Estamos muito satisfeitos com a realização deste
grande projeto, mas ainda há uma meta a ser atingida: O Centro deve ser dotado de equipe médica
adequada para atender às normas prescritas pelas
novas reformas do Ministério da Saúde para este
tipo de estabelecimentos, e expandir o seu campo
de intervenção ao serviço dos pobres. Para fazer
isso, ele precisa de um subsídio regular e contribuições de parceiros para cobrir os custos salariais e,
especialmente, o fornecimento de medicamentos
essenciais.
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A SSVP no Haiti ajuda 500 famílias
em sua luta contra a pandemia
Os vicentinos estão se empenhando em ajudar as famílias
mais vulneráveis e na sensibilização da população para evitar o contágio, principalmente nas áreas marginalizadas.
Assim que o alerta de saúde foi acionado, o Conselho Superior do Haiti
solicitou ajuda ao Conselho Geral Internacional para combater a pandemia e reuniu todos os presidentes regionais para planejar como intervir
e ajudar as áreas mais afetadas.
Nesta reunião foram dadas instruções claras para definir o perfil dos assistidos e da ajuda, as mensagens de sensibilização que deveriam ser
divulgadas entre a população e como preparar as cestas, que incluíam
produtos para a saúde e alimentos básicos.
Para garantir a máxima eficiência na gestão dos recursos, foi
nomeada uma comissão para comprar os produtos, preparar
as equipes de voluntários e organizar o envio das mercadorias para cada região, de acordo com os níveis de infecção
causados pela pandemia.
As sessões de distribuição foram organizadas em nível regional, de acordo com um calendário estabelecido. Cada sessão
foi preparada da seguinte forma:
• Um curto período de oração
• Capacitar a população sobre o vírus e sua forma de contágio. A importância dos materiais de proteção
• Distribuição das cestas de alimentos e kits sanitários e de
higiene.
Graças à ajuda efetiva e planejada, os vicentinos haitianos
conseguiram chegar a 500 famílias vulneráveis, informando
e sensibilizando milhares de pessoas por meio de campanhas
dirigidas à população mais pobre do país, que sofre duplamente os efeitos da pandemia.
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Presidente-geral participa da
Assembleia do Conselho Nacional
dos Estados Unidos
De forma virtual, o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º
Presidente-geral, teve a honra de participar da Assembleia
Anual do Conselho Nacional dos Estados Unidos da América, realizada entre 2 e 6 de setembro de 2020, a convite do
confrade Ralph Middlecamp, presidente nacional.
O presidente Renato proferiu um discurso especial dentro da sessão intitulada “Uma Única Sociedade”, ocorrida no “Encontro de Negócios”
da assembleia, com a presença de dezenas de lideranças vicentinas.
No discurso, o presidente Renato destacou a importância de todos os
Conselhos Nacionais ao formarem parte da Confederação Internacional,
contribuindo com a redução da pobreza material e espiritual da humanidade, em sintonia com os sete fundadores da Sociedade de São Vicente
de Paulo.
Na oportunidade, Renato congratulou-se com os vicentinos norte-americanos pelos 175 anos de fundação da SSVP em solo estadunidense. O
confrade Ralph aproveitou a ocasião e convidou o confrade Renato para
estar presente, em março de 2021, data de um grande evento vicentino
nos Estados Unidos. Com a graça de Deus, e com o fim da pandemia, o
presidente-geral confirmou a presença.
Clique aqui para ler o discurso do Presidente-geral, em língua inglesa.

Aniversário de 175 anos da SSVP
na Escócia
A revista ‘Ozanam News’, publicada pela SSVP Escócia, apresenta dois
grandes eventos que foram realizados este ano: o 175º aniversário da
primeira Conferência neste País, fundada em Edimburgo em 1845 e, o
50º aniversário do Conselho Nacional da Escócia, estabelecido em 1970.
Nossos sinceros parabéns aos membros da SSVP Escócia por esses alegres eventos.
Para maiores informações sobre a SSVP na Escócia, visite o site:
www.ssvpscotland.com
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Assembleia Geral Anual 2020.
Conselho Nacional da Índia
Nos dias 7 e 8 de novembro foi celebrada a Assembleia Geral Anual do Conselho Nacional da Índia (CNI) da SSVP.
Devido à atual pandemia e consequentes restrições de viagem e de reunião, a assembleia foi realizada através da plataforma online Zoom. Desta forma, participaram 106 membros, entre os quais estavam os membros do Conselho, do Comitê de Direção, os presidentes dos Conselhos
Centrais de todo o país e outros membros plenos do Conselho Nacional.
Os membros que participaram deste ato institucional ficaram muito felizes ao verem que, às 20h30 (hora local), o Presidente Geral Internacional, confrade Renato Lima de Oliveira, se conectava para participar
do momento e, apesar de sua apertada agenda, ele fez questão de estar
presente nesta Assembleia Nacional e dirigir algumas palavras aos vicentinos da Índia. Suas palavras foram de incentivo e alegria pelo trabalho coordenado e o espírito cooperativo que predominou na SSVP Índia,
apesar das dificuldades de um país tão grande, com regiões tão vastas,
com tanta diversidade de culturas e línguas. Ele também destacou o grande trabalho que os vicentinos
indianos estão realizando junto ao Conselho Geral
Internacional, como no caso de Joseph Pandian, Vice-presidente do CGI, Johnson Varghese, Presidente do Conselho Nacional da Índia e Vice-presidente
Territorial Internacional para o Grupo 1 da Ásia e
A. Francis, Coordenador Territorial de Formação do
grupo Ásia 1. Finalmente, o Presidente Internacional também teve umas palavras de reconhecimento
para o Editor da REACHOUT, da Revista Nacional da
SSVP na Índia.
A Assembleia Geral enfocou as muitas necessidades
de gestão da SSVP na Índia, especialmente em meio
à atual pandemia e levando em consideração que o mandato de alguns
membros do Conselho Nacional, incluindo o do querido presidente nacional, Johnson Varghese, está prestes a terminar.

Johnson Varghese em uma de suas
intervenções durante a Assembleia

Foi uma Assembleia Geral muito emocionante, pois os membros já sentiam a necessidade da reunião presencial , mas essa tristeza foi dissipada em boa parte com a promessa de que o Presidente Geral visitará a
Índia mais uma vez antes de expirar seu mandato.
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A SSVP está de volta à Tanzânia
Em 12 de novembro passado, nosso Vice-presidente Patrick
esteve na Tanzânia para a fundação do primeiro Conselho
Central, que já conta com 15 Conferências ativas.
Graças a Deus, ao serviço comprometido dos membros da Estrutura Internacional da SSVP na África e à colaboração da Igreja Católica e da
Família Vicentina, a Sociedade de São Vicente de Paulo foi refundada na
Tanzânia.
No último dia 14 de novembro, foi fundado o Conselho Central de Dar-Es-Salaam, a maior cidade e ex-capital do país. Este Conselho já conta
com 15 Conferências ativas. Com esta boa notícia, a SSVP atinge o patamar de 152 territórios ao redor do mundo. Uma notícia a ser muito
celebrada!
Um pouco de história
A SSVP foi criada, originalmente, na Tanzânia em 1933, e contou com
mais de 100 Conferências nos anos 90, mas por várias razões desapareceu completamente deste país.

Este Conselho já conta
com 15 Conferências
ativas

Patrick Ebhojie (centro da imagem) com os vicentinos da Tanzânia
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A SSVP está de volta à Tanzânia

Patrick Ebhojie, foi a Dar-Es-Salaam para ter uma primeira reunião com a Conferência Episcopal daquele país, através do Secretário Geral da Conferência
Episcopal, até então, Reverendo Ubaldus Kidavuri.
Lamentavelmente, esta última visita não foi possível
devido à morte repentina do reverendo.
Após esta abordagem, uma segunda viagem foi programada para novembro de 2019. Mais uma vez, um
grupo de vicentinos da Estrutura Internacional foi à
Tanzânia para se encontrar com o Secretário Geral da
Conferência Episcopal, mas no lugar dele se reuniu
com o reverendo Fidelis Mfalanyombo, da Ordem de
Santo Agostinho (OSA), Themboni (Dar-Es-Salaam),
que acolheu a equipe e os apresentou às três primeiras paróquias.
Após esta segunda reunião, e com a inestimável ajuda da tradução para a língua “suaíli” feita pelo confrade Negro Mapunda, antigo membro da SSVP da
Tanzânia, três Conferências foram refundadas e algumas boas indicações foram deixadas para apresentar
a SSVP em outras paróquias da região.

Confrade David Chuma, presidente do Conselho Central,
junto com Patrick Ebhojie

O desejo de ver a bandeira da Sociedade de São Vicente de Paulo fincada novamente na Tanzânia não é
novo. Era um sonho perseguido por todos, especialmente pelo confrade Renato Lima de Oliveira, eleito Presidente-geral em 2016, e esse sonho, graças a
Deus, agora foi alcançado.

Com estes primeiros atos florescendo e com a esperança de que o carisma vicentino se multiplicasse
na cidade, foi feito um acompanhamento das Conferências que haviam sido refundadas. De fato, com
o objetivo de estar perto dos novos vicentinos, uma
terceira viagem à Tanzânia foi feita em novembro de
2020, o que produziu resultados muito positivos.

As missões do Conselho Geral

Nesta última viagem, o Vice-presidente Patrick pôde
reunir-se com representantes das 15 Conferências
já em funcionamento em Dar-Es-Salaam, com a ajuda e autorização do Diretor do Apostolado Laico da
Conferência Episcopal da Tanzânia, o reverendo.
Vitalis Kasembo, e verificar que o Conselho Central
já estava em pleno funcionamento naquela cidade,
com os seguintes confrades e consócias nos principais cargos de serviço no Conselho Central: confrade
David Thomas Chuma (Presidente, confrade Vincent
Kasambala ( Vice-Presidente), consócia Paulina Pius
Kalua(Secretária) e consócia Esther Mhere Mgoyo
(Tesoureira).

Foi em 2018 que o Conselho Geral Internacional assumiu com entusiasmo esta missão, novamente. Em
fevereiro daquele ano, uma delegação de membros
da Estrutura Internacional da SSVP, liderada pelo Vice-presidente Territorial da SSVP África 1, confrade

Além disso, o confrade Patrick visitou a Arquidiocese de Arusha, onde várias pessoas da Paróquia do
Sagrado Coração estão formando uma nova Conferência e convidando outros paroquianos a participar
ativamente da SSVP, a fim de abrir novos grupos. Esta

Em 2017, foi lançado o Projeto “SSVP Plus” que previa o estabelecimento da SSVP em países onde ela
ainda não se encontrava. Nesta lista, entre outras
nações africanas, aparecia a Tanzânia. Desde quando
o projeto foi criado, já foi possível levar a SSVP para
seis países: Ilhas Cayman, Vaticano, Libéria, Albânia,
Chipre e agora a Tanzânia.
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A SSVP está de volta à Tanzânia

Paróquia do Sagrado Coração, Diocese de Arusha

A chegada do SSVP na
Tanzânia certamente ajudará
a aliviar a dor de muitas
pessoas vulneráveis
é a paróquia a qual pertence o intérprete de suaíli,
Negro Mapunda, que está formando os novos membros. Os próximos passos são expandir a formação de
nossos novos membros tanzanianos.
“A Tanzânia é um exemplo que temos que evangelizar e semear no coração dos homens e das mulheres nossa mensagem de fraternidade e de amor
que, com a ajuda de Deus, será ouvida. Desta forma,
poderemos concretizar a rede de caridade universal
tão sonhada pelo Beato Antônio-Frederico Ozanam e
seus companheiros”, enfatizou o nosso querido confrade Patrick.
“Quero agradecer imensamente a todos os membros
do Conselho Geral que agiram com tanta dedicação
para trazer a SSVP para a Tanzânia de novo, especialmente em tempos de crise sanitária, onde as viagens
são restritas. É um verdadeiro milagre de Ozanam,
em tempos de pandemia, ter refundado a SSVP na
Tanzânia. Portanto, tenho a alegria de declarar que
a Tanzânia é agora o 152º território de nossa Confederação, e estará sob a responsabilidade da Vice-presidência Territorial África 1”, anunciou nosso 16º
Presidente-geral, confrade Renato Lima de Oliveira.

Sobre a Tanzânia
A Tanzânia é um grande país da África Oriental, conhecido por sua natureza exuberante e por sua rica
vida selvagem. A população é de 57 milhões de pessoas, com 80% vivendo em áreas rurais. A capital é
Dodoma, mas a SSVP está estabelecida na cidade de
Dar-Es-Salaam, que é a maior cidade e capital comercial do país.
Estima-se que 15% da população seja católica. A Igreja Católica na Tanzânia é formada por sete arquidioceses, 27 dioceses e 1.150 paróquias. O Papa João
Paulo II visitou esta nação em 1990.
“Como qualquer país em desenvolvimento, a Tanzânia sofre com questões sociais, terrorismo e a pobreza de muitos de seus habitantes. Ainda existem
problemas de perseguição religiosa em muitas partes
do país, além dos incêndios às igrejas. A chegada do
SSVP na Tanzânia certamente ajudará a aliviar a dor
de muitas pessoas vulneráveis. Agradecemos a Deus
pelo privilégio de poder ajudar aqueles que estão
sofrendo na Tanzânia. Os países economicamente
mais desenvolvidos de nossa Confederação já podem
exercer sua grande generosidade através da Ajuda
Fraterna Internacional (jumelgae) com a Tanzânia”,
enfatizou o presidente Renato Lima.
Com o retorno da SSVP à Tanzânia, o continente africano continua sendo o mais forte da nossa Confederação, com 41 territórios dos 152 (27%), seguido pelo
continente americano (24%) e pela Ásia (22%).
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Recrutamento: Presidente-geral participa de
formação para jovens em Portugal
Mesmo em tempos de pandemia, o recrutamento de novos vicentinos não pode
e nem deve parar.
No último dia 10 de outubro, o Conselho Central de
Braga (Portugal) ofereceu uma formação para jovens
que estão a fundar uma nova Conferência vicentina na
Paróquia São Miguel, na cidade de Marinhas.
De passagem pelo país a caminho do Brasil, após
participar de eventos do Conselho Geral em Paris e
Roma, o 16º Presidente-geral, confrade Renato Lima
de Oliveira, foi o palestrante convidado para discorrer
sobre o tema “Ser vicentino: um presente de Deus”
(veja a palestra abaixo, em português).
O pároco local, padre Avelino Marques Peres Filipe,
prestigiou o evento, assim como o presidente do
Conselho Central, confrade António Pereira, e o
presidente da Conferência de adultos que já existe
naquela paróquia, confrade José Maria Vieitas
Amorim. A distância, pela internet, a presidente
nacional, consócia Alda Couceiro, e o delegado
nacional da juventude, confrade Orlando Mendes,
também participaram da formação.
Na apresentação, o confrade Renato explanou sobre as
origens e fundamentos da Sociedade de São Vicente
de Paulo, o papel dos sete fundadores, as condições
necessárias para se tornar um vicentino (confrade ou

consócia), a vivência dos sacramentos e as diversas
formas de caridade que as Conferências e obras sociais
realizam perante os mais carenciados, tanto para
enfrentar a pobreza material, quanto a respeito da
pobreza moral e espiritual.
“Ser vicentino é um presente de Deus. Somos
abundantemente abençoados, todos os dias. Deus nos
protege e nos fortalece para que possamos fazer, sempre
mais, ações de caridade junto aos que sofrem e que
precisam da mão amiga da Sociedade de São Vicente
de Paulo”, considerou o presidente. Renato também
deixou algumas recomendações aos presentes, focadas
na vida espiritual, em manter a unidade, em apoiar a
Igreja e zelar pela santificação pessoal.
Ao final da palestra, o confrade Renato fez um desafio –
e, porque não dizer, uma promessa – ao grupo nascente:
“Se vocês realmente criarem essa nova Conferência,
estarei aqui de novo para a cerimônia de fundação dela”.
O confrade Francisco Miguel, organizador da formação,
ficou contente com a afirmação do Presidente-geral e,
em tom descontraído, assim se expressou: “Então, já
podes comprar a passagem aérea”.
Clique aqui para ler a palestra do Presidente-geral.
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Conheça um pouco sobre o patrono do Jovem
Vicentino da SSVP, o beato Pedro Jorge Frassati
No ano de 2017, o Comitê Internacional de Juventude, Crianças e Adolescentes do Conselho Geral,
colocou todos os jovens vicentinos da SSVP sob a
proteção do beato Pedro Jorge Frassati, considerando-o assim como o Patrono do Jovem Vicentino
da SSVP.
A Igreja coloca o dia 04 de Julho como sendo a
festa litúrgica do beato Frassati, pois marca a data
em que ele faleceu e conquistou assim o Céu. Data
esta que o também Comitê escolheu para ser o Dia
Internacional do Jovem Vicentino da SSVP.
O atual vice presidente internacional para juventude, confrade Willian Alves, destaca o motivo pelo
qual escolheu Frassati para ser o patrono do jovem vicentino: “Quando pude conhecer a vida de
Frassati, me encantei por ela, pelo testemunho de
amor à Igreja, sua espiritualidade, sua vida como
confrade de uma conferência vicentina, seu contato pessoal e amor incondicional aos Pobres que
ajudava. De fato, Pedro Jorge foi um jovem que
dedicou sua vida a Deus por meio do serviço aos
Pobres e precisa ser visto pelos jovens da nossa
instituição como um modelo também a ser seguido. Ozanam e os outros fundadores são igualmente referência, mas para toda a SSVP, ou seja, para
todos os vicentinos, incluindo os jovens, crianças e
adolescentes. Quando destacamos Frassati como
patrono para os jovens, queremos mostrar para
eles mais uma referência de jovem que soube seguir o carisma vicentino e alcançou a santidade, ou
seja, é possível por meio da SSVP, com as referências que temos, alcançar a santidade.”
Frassati nasceu em 06 de abril de 1901, na cidade
de Turim, no seio de uma família com muitos bens
materiais e com personalidades fortes. Filho de Alfredo Frassati, figura política e dono de um jornal
muito influente até hoje, e de Adelaide Ametis,
artista plástica muito conhecida em várias exposições.
Um jovem de grande espiritualidade e vida de

“Lembre-se sempre de que você vai
até Jesus: vejo uma luz especial em
torno dos doentes, dos pobres e dos
infelizes, que nós não temos”
oração, rezava o rosário todos os dias e recebia a
Sagrada Eucaristia igualmente todos os dias, dizia
Frassati “Jesus visita-me todas as manhãs na comunhão e eu retribuo do mísero modo que posso,
visitando os pobres”
Pedro Jorge pertencia a tantas organizações e clubes católicos que lhe era impossível participar de
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Beato Pedro Jorge Frassati

que a família deveria ser instruída em conduta adequada, em vez de abandonada. Eventualmente, ele
renunciou a essa conferência e se juntou a outra.
Mesmo quando Pedro Jorge estudava para os exames e não dispunha de tempo para visitar seus
amigos, ele continuava suas visitas aos pobres de
quem estava cuidando através da Conferência de
São Vicente de Paulo. Em um belo discurso sobre
caridade, ele exortou seus colegas de faculdade a
se envolverem na Conferência. “Não sei se todos
sabem o que são essas instituições que foram tão
maravilhosamente concebidas [...]”, escreveu ele.
“É uma instituição simples e adequada para os alunos, porque não envolve compromisso além de estar em um determinado local um dia por semana
e depois visitar duas ou três famílias por semana.
Você verá, em pouco tempo, o quanto podemos fazer bem àqueles que visitamos e quanto podemos
fazer a nós mesmos.”

Os jovens são especialmente
atraídos pela normalidade de
Pier Giorgio
reuniões para todos eles. Mas sua afiliação à Conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo foi
muito especial desde o dia em que ingressou aos
17 anos de idade, até horas antes de sua morte,
aos 24 anos de idade. Ele soube combinar de maneira notável o ativismo político e o trabalho pela
justiça social, piedade e devoção, humanidade e
bondade, santidade e vida cotidiana. Levava consigo, uma pequena agenda, em que anotava o nome
de todas as famílias que ajudava.
Como acontece com alguns jovens vicentinos, Pedro Jorge, às vezes, discordava de como as coisas
estavam sendo tratadas dentro de uma determinada conferência. Em 1922, ele escreveu a seu amigo Carlo: “Se você realmente quer saber, uma das
minhas ideias é que eu aboliria certas conferências
de São Vicente ...” Sua frustração resultou da decisão da Conferência de parar de ajudar uma família
carente, por causa de atividade imoral por parte
de um dos membros da família. Pedro Jorge achou

Pedro Jorge amava os pobres, o que muitas histórias afirmam. A mãe de Pedro Jorge frequentemente o repreendia por chegar atrasado para o jantar.
Ela não sabia que ele passava as tardes servindo
os famintos e que geralmente corria para casa depois de doar o dinheiro do ônibus. Seu pai frequentemente o castigava por voltar sem o casaco. Não
foi porque ele perdeu; ele entregou. Um episódio
resume sua compaixão: uma vez um amigo perguntou a Pedro Jorge por que ele sempre escolhia a
terceira classe no trem, quando podia claramente
pagar melhor. Ele respondeu: “Porque não há quarta classe.” Ele costumava sacrificar férias na casa
de verão da família em Pollone, porque, como ele
disse, “se todo mundo deixa Turim, quem cuidará
dos pobres?” Não se tratava simplesmente de dar
algo aos solitários, pobres, doentes - mas, antes,
dar todo o seu ser. Ele viu Jesus neles e a um amigo
que lhe perguntou como poderia suportar entrar
nos lugares sujos e fedorentos onde os pobres viviam, ele respondeu: “Lembre-se sempre de que
você vai até Jesus: vejo uma luz especial em torno
dos doentes, dos pobres e dos infelizes, que nós
não temos.”
No entanto, mesmo com essa profunda santidade
e caridade, os jovens são especialmente atraídos
pela normalidade de Pedro Jorge. Na superfície,
ele parece qualquer outro jovem. Ele escalou montanhas e praticou esportes. Ele defendeu causas
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políticas. As imagens o mostram rindo, bebendo e
brincando com os amigos. Ele era um brincalhão
conhecido por “colocar lençóis pequenos” nas camas dos amigos. Um dia, um amigo preguiçoso
acordou e encontrou um burro em sua cama, um
sinal de Pedro Jorge de que ele estava sendo um
“idiota” por não acompanhar seus estudos.
Pedro Jorge nem deixou sua morte iminente interferir nas necessidades de seus Pobres amados. Em
3 de julho de 1925, um dia antes de sua morte,
com a mão já paralisada da poliomielite, Pedro Jorge pediu à irmã Luciana que pegasse um pequeno
pacote da jaqueta e, com a mão semiparalisada,
escreveu a seguinte nota para Grimaldi, um amigo
da conferência em que ele participava: “Aqui são
as injeções de Converso. O bilhete de penhor é da
Sappa. Eu tinha esquecido; renove em meu nome”
Sabemos que Pedro Jorge queria tanto ver Jesus
que costumava dizer: “O dia da minha morte será o
dia mais bonito da minha vida”. O sacrifício de Pedro Jorge foi cumprido às sete horas da noite de 4
de julho de 1925. Seu funeral foi um triunfo. As ruas
de Turim estavam alinhadas com uma multidão de
pessoas que desconheciam sua família: clérigos e
estudantes, e os pobres e necessitados a quem ele
servira tão desinteressadamente por sete anos.
Ao beatificar Frassati na Praça de São Pedro, em 20
de maio de 1990, o papa João Paulo II descreveu

Beato Pedro JorgeFrassati

Que os jovens da SSVP vejam no
exemplo de Frassati, um modelo
de vida vicentina a ser seguido,
que nosso amigo Pier Giorgio nos
ajude a alcançar a santidade
Pedro Jorge como o “homem das oito bem-aventuranças” e disse em sua homilia: “Por seu exemplo, ele proclama que uma vida vivida no Espírito de Cristo, o Espírito das Bem-Aventuranças, é
abençoada e que somente a pessoa que se torna
“homem ou mulher das bem-aventuranças” pode
ter sucesso em comunicar amor e paz aos outros.
Ele repete que realmente vale a pena desistir de
tudo para servir ao Senhor. Ele testemunha que a
santidade é possível para todos e que somente a
revolução da caridade pode acender a esperança
de um futuro melhor no coração das pessoas. Ele
deixou este mundo bastante jovem, mas deixou
uma marca em todo o nosso século, e não apenas
no nosso século.
“Que os jovens da SSVP vejam no exemplo de Frassati, um modelo de vida vicentina a ser seguido,
que nosso amigo Pedro Jorge nos ajude a alcançar
a santidade e “verso l’alto” para o céu!” é o convite
deixado pelo confrade Willian Alves
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Comitê Internacional
de Jovens da SSVP
reforça que Programa
Intercâmbio Juvenil
Vicentino continue
online
O Programa iniciado em 2018, vem sendo aprimorado todos os anos.
Em linhas gerais, o confrade Willian Alves, vice presidente para Juventude, Crianças e adolescentes do
Conselho Geral, resume o Programa em:
•

Promover maior integração entre os comitês nacionais de jovens da SSVP e jovens vicentinos de
distintos países;

•

Estabelecer um vínculo de amizade entre os comitês nacionais de jovens para troca de experiências
e projetos em comum;

•

Promover o compartilhamento de treinamentos,
formações, técnicas de trabalho e atuação entre
os países membros;

•

Possibilitar sempre que possível a viagem de um
ou mais jovens para um país anfitrião com o objetivo de conhecer in loco a atuação do Conselho
Nacional e do Comitê de Jovens daquele país e poder levar para sua região as boas práticas de trabalho e missão.

•

Proporcionar também um vínculo que reforce a
espiritualidade entre o grupo, seguindo os temas
do carisma vicentino: oração, partilha, caridade,
santidade e disponibilidade.

•

Os países interessados entram em contato com o
Comitê Internacional de Jovens, que viabiliza a co-

nexão com os jovens e comitês nacionais, e auxilia
na comunicação, treinamento e projetos.
Por conta da pandemia da Covid-19, o ano de 2020 foi
atípico, as viagens internacionais estavam suspensas,
as formações presenciais e visitas regulamentares do
Comitê também foram suspensas, mas foi possível iniciar um Programa de Intercâmbio Juvenil Vicentino de
forma online.
Se conectaram no Programa países como: USA, Austrália, India, Zimbabwe, Nigéria e Gana (que é o país
anfitrião). A primeira reunião online aconteceu no dia
29 de agosto deste ano. Do Comitê Internacional estão
participando 4 coordenadores territoriais (Kat Brissette – América 1, Leo Levin – Asia 1, Luke Brouwer – Oceania, Joseph Shemang – Africa 1).
O confrade Zisse Richard Nutsuglo, coordenador nacional de juventude do Gana, que é o país anfitrião
deste programa nos fala um pouco da experiência:
“Esses programas e principalmente os treinamentos

Os países interessados entram
em contato com o Comitê
Internacional de Jovens, que
viabiliza a conexão com os jovens
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aumentaram muito o zelo de mais jovens membros e
líderes de equipe em Gana para organizar e participar
de mais atividades da SSVP, incluindo doações de alimentos e visitas domiciliares e mais iniciativas. Tivemos encontros com jovens e formações dos EUA, Austrália, Índia e Nigéria, todo este movimento motivou
muito nossos jovens e estamos ansiosos para outras
atividades”
Leo Levin, que é um dos representantes do Comitê Internacional de Jovens, neste programa, também nos
contou, como está sendo a experiência de participar
com jovens de diversos países: “Os Programas de Intercâmbio Juvenil Vicentino são as necessidades básicas
durante este período para aprender, buscar e apoiar.
Este programa de intercâmbio visa desenvolver nosso
relacionamento globalmente juntamente com jovens
vicentinos sobre várias perspectivas, como atividades
vicentinas, intercâmbio cultural de cada país. Isso motiva os jovens a seguir em frente em seus respectivos
lugares para serem criativos e para seguir o caminho
lendário que foi deixado para nós pelos sete fundadores. Vejo que quando nos reunimos tanto os jovens da
Índia, como da Austrália, USA e muitos outros, ficam
mais motivados para continuarem suas atividades em

Comitê Internacional De Jovens
Da SSVP Reforça Que Programa
Intercâmbio Juvenil Vicentino

O Programa de Intercâmbio Juvenil
Vicentino, pode ser estabelecido entre
dois ou mais países interessados
suas conferências e cuidar ainda mais dos Pobres. Vem
sendo enriquecedor este programa”.
O Programa de Intercâmbio Juvenil Vicentino, pode
ser estabelecido entre dois ou mais países interessados, o confrade Willian Alves, enfatiza a importância
de comunicar o Comitê Internacional sobre estas conexões, para que os coordenadores territoriais possam contribuir e auxiliar no que for possível e necessário, e até mesmo viabilizar salas virtuais para conexão
neste tempo de pandemia.
Com a normalização das viagens internacionais, uma
das iniciativas do programa é facilitar a viagem e o
contato presencial de alguns jovens em outros países
para conhecer a realidade e agregar ainda mais conhecimento vicentino e cultural para os jovens membros
da SSVP.
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Comitê Internacional de Jovens coloca em prática o
Projeto Rede Internacional de Amizade
O Projeto consiste em fortalecer um dos princípios da Missão da nossa instituição que
diz “Uma rede de amigos que
busca a santificação através do
serviço ao assistido e a defesa
da justiça social”, desta forma
o Projeto tem como foco fortalecer o vínculo de amizade e
fraternidade, principalmente
entre os jovens vicentinos de
todos os cantos do mundo em
que a SSVP esteja presente.
O confrade e co-fundador da
SSVP Antonio-Frederico Ozanam dizia “Nunca fui capaz de
viver sem amigos” e, com base
nesta reflexão, o comitê internacional de jovens do Conselho Geral vem incentivando os
jovens membros a se inscreverem no projeto, para fortalecer
este vínculo de amizade e proporcionar trocas de experiências do trabalho vicentino.
O Rede Internacional de Amizade funciona desta forma:
• O jovem se inscreve por meio de um formulário,
apenas uma única vez;
• Todo domingo é enviado por e-mail os dados de
um novo amigo para que possa ser contatado;
• Os jovens terão 1 semana para entrar em contato
e conhecer o novo amigo;
• Uma das propostas é trocar experiências de missão vicentina;
• Outro fator que não pode ser impeditivo é a lín-

gua, pois com as diversas tecnologias de tradução
disponíveis, os jovens podem conversar sem impeditivos.
No final desta reportagem você poderá consultar os
links para se cadastrar.

Os jovens membros a se
inscreverem no projeto, para
fortalecer este vínculo de amizade
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Em poucos meses o projeto atingiu mais de 400 pessoas que podem semanalmente compartilhar sonhos, esperanças, atividades, missão, experiências,
oração e fortalecer assim o vínculo de amizade.
Um dos responsáveis pela organização do Projeto,
o confrade Edgardo Fuentes (coordenador territorial de jovens para America 2), nos conta um pouco
sua experiência: “Não é o idioma uma barreira para
encontrar vários confrades e consocias em diferentes partes do mundo, da América à Ásia. Em meio
à situação de pandemia que vivemos, a tecnologia
nos permitiu estar perto de nossos irmãos e irmãs
e esperamos continuar alcançando mais vicentinos.
Se você quiser participar do projeto, você só precisa
solicitar o link de inscrição do seu delegado nacional
da juventude para se inscrever e fazer parte desta
grande atividade.”
O confrade Willian Alves, Vice Presidente Internacional para Juventude do Conselho Geral Internacional,
destaca que “neste ano de 2020, o lema para o dia
Internacional do Jovem Vicentino em 4 de julho, foi
“Jovens Vicentinos compartilhando Esperança e Caridade”, o Projeto idealizado pelo comitê, vem ser um
Gesto Concreto para que jovens vicentinos continuem
compartilhando esperança e caridade pelo mundo.

Comitê internacional de jovens coloca
em prática o Projeto rede internacional
de amizade

O próximo passo do Projeto será a
realização de uma grande reunião
online com todos os inscritos
Conhecer novos amigos, outras realidades de missão
e trabalho, sem dúvida possibilitará que os Jovens se
abram para novos horizontes e perspectivas de atuação e concretização da sua missão como agente de
mudança, como vocacionado ao serviço dos Pobres
por meio da SSVP”. O confrade Willian ainda enfatiza
que a Rede Internacional de Amigos é mais um grande
passo que os Jovens Vicentinos dão na concretização
do ideal e do sonho de Ozanam: Unir o mundo numa
grande rede de caridade com amigos.
O próximo passo do Projeto será a realização de uma
grande reunião online, com todos os inscritos, para
um momento de oração e espiritualidade pela Canonização do confrade e beato Antonio-Frederico Ozanam. A data ainda será definida pelo Comitê Internacional.
Link o formulario para se cadastrar no Projeto Rede
Internacional de Amizade.
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Andrea Fernanda Fuentes
Delegado Nacional da
Juventude de Honduras.
Conferência: “Divina
Providência” de São
Pedro Sula.

Conferências, um estilo de vida
Desde pequenos sonhamos em ter uma carreira que
nos faça feliz, entretanto, à medida que vamos crescendo, outras prioridades aparecem na vida e esquecemos
o que tanto sonhamos, que era justamente ser feliz.
Agora te pergunto, você é feliz? Adoraria saber que sim,
que você é.

dade. Isso é o que somos chamados a fazer como jovens, a ser a mudança que necessita o mundo, mostrando que somos capazes de seguir os passos de nossos
sete fundadores que, sob a espiritualidade vicentina,
conseguiram valorizar esse amor de ser capaz de servir
aqueles que mais necessitam de nós.

E por que estou falando de felicidade? Muito simples,
porque a Sociedade São Vicente de Paulo, me trouxe a
Felicidade e muitas outras coisas.

Federico Ozanam disse: “A missão de um jovem hoje é
importante, estou feliz por ter nascido em uma época
em que eu possa praticar muito o bem”. E aqui estamos
nós há muitos anos, em um momento em que nós, jovens, devemos fazer o bem. A melhor forma de fazer
isso é seguir esta herança, fazê-la com alegria e, acima
de tudo, com amor.

Definitivamente, viver o carisma vicentino é uma decisão, e não é uma qualquer, mas aquela que nos acompanhará por toda a vida. Uma vez lá dentro é impossível
sair. Você sabe por quê? Porque você vai se apaixonar
por ela e a Sociedade se tornará parte de você, é algo
que define a sua identidade, que podemos chamar
identidade Vicentina. As Conferências não apenas fornecem uma identidade, mas também um grupo de
amigos que com o passar do tempo você vai conhecendo, vai os amando e eles vão se tornando a sua segunda
família, uma família que cresceu ao seu lado na fé, que
vão te acompanhar ao longo de sua caminhada, e estarão com você durante essa busca.
Foi isso que encontrei na minha Conferência. Posso dizer com segurança que estes foram os melhores sete
anos da minha vida e que entrar na SSVP me mudou
completamente. Tenho a oportunidade de testemunhar um encontro pessoal com Jesus Cristo através dos
pobres e ser um agente de mudança positiva na socie-

Por fim, a chave fundamental para tudo é confiar-nos
em Deus, poder ter a capacidade de entregar nossos
sonhos, projetos, nossos objetivos, ilusões e confiar
que seus planos são melhores que os nossos, que estão
sempre um passo à nossa frente e nunca nos deixará
sozinhos.
Jovens, ousemos servir sem medo, ousemos ir mais
longe, mas acima de tudo ousemos encerrar o mundo
numa grande rede de caridade!

“Isso é o que somos chamados
a fazer como jovens, a ser a
mudança que necessita o mundo”
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Apesar da pandemia

Conferência de Santa Sabina e Santa Mônica

Nossa Conferência de Santa Sabina e Santa Mônica abrange as cidades
de Wivenhoe e Brightlingsea, e está localizada em uma área rural no
sudeste da Inglaterra, no condado de Essex. Lá, fomos muito afetados
pela crise da Covid-19. Devido a impossibilidade de fazer visitas presenciais aos assistidos, começamos a ajudar regularmente por telefone e enviamos cartões muito chamativos com mensagens, orações e
parábolas bíblicas. Vários de nossos assistidos faleceram, e como não
pudemos comparecer ao funeral, todos os membros da conferência
combinamos um dia e hora específicos para rezar um mistério do Rosário pelos falecidos.
Muitos de nossos assistidos não podem ir à igreja, e os canais de televisão e rádio geralmente não transmitem missas. Como os ministros
da Eucaristia não podiam dar a Comunhão aos assistidos, nem em suas
próprias casas nem nos lares de acolhimento, pensamos em uma alternativa para diminuir o isolamento espiritual. Compramos equipamentos de rádio e internet que
foram entregues aos assistidos.
Para facilitar o trabalho, certas
estações de rádio como Maria
England foram programadas. Um
desses assistidos, que teve que se
confinar em casa como paciente
de risco e cuja esposa faleceu de
Covid-19 em um lar de acolhimento, recebeu um destes aparelhos de rádio: “É incrível. Eu não
posso estar mais feliz. Nunca tive
o privilégio de escutar uma missa
diária e agora posso escolher entre três missas por dia. É um verdadeiro presente para mim. “
A Conferência realiza reuniões
regulares através do Zoom e, em
vez da coleta tradicional ao final da reunião, os membros realizam as
doações diretamente por transferências para o número da conta da
conferência. Um membro da nossa Conferência organizou uma campanha de caridade em que se comprometeu a perder 2 quilos de peso
e arrecadou uma boa quantia em dinheiro.
Com respeito às irmandades, continuamos realizando nosso trabalho
de apoio com a nossa conferência da fraternidade na Índia.

Annie Callaghan
Secretária da conferência e
membro fundador em 2014.

“Pensei que estava
oferecendo, mas ao
fazê-lo, recebi uma
alegria ainda maior.”
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Apelo do mês - Uma nova maneira de ajudar
A cada mês, a Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) selecionará um
Projeto da SSVP Internacional que necessita de doações devido a sua delicada situação
econômica e vai convidar toda a comunidade vicentina para apoiá-lo.
Normalmente, la CIAD ayuda a este tipo de proyectos directamente pero por la Covid-19 y otras demandas, la
CIAD no puede atender todas las solicitudes. Por este motivo, selecciona una serie de proyectos, que cuentan
con todo su respaldo, para que puedan recibir la ayuda de la comunidad internacional a través de un llamamiento en la página web del Consejo General Internacional

Apelo de dezembro: Comida para
os Refugiados Idosos
Um dos serviços mais importantes da SSVP é a
entrega gratuita de refeições quentes para refugiados idosos.

Apelo de Novembro: Projeto “Aqui
está meu irmão” (Lima, Peru)
Em resposta à situação desesperadora dos refugiados Venezuelanos, o Conselho Superior da
SSVP no Peru, com a colaboração das Filhas da
Caridade e dos Padres Vicentinos, estabeleceu
um Centro-Dia em Lima, que oferece serviços
essenciais para jovens refugiados Venezuelanos
desabrigados (com idade entre 20 e 40 anos).
Esses serviços essenciais incluem: café da manhã
e cestas básicas, banho e serviços de lavanderia,
cuidados médicos, suporte social e psicológico e
assistência jurídica.
O Centro, construído em um terreno de propriedade dos Padres Vicentinos, atende 40 pessoas
diariamente.
Os custos anuais do Centro-Dia ultrapassam a
quantia de €27,000.

Este auxílio consiste em um menu de três pratos preparado pelo “Sr. Vincent Catering “(Obra
Social do Conselho Nacional da SSVP) que é entregue, diariamente, nas instalações do Conselho
Nacional a mais de 90 refugiados idosos (às vezes
acompanhados pelos netos). De acordo com a situação de alguns, entregas a domicílio também
são organizadas.
Devido à situação especial do país, e ao grande
aumento das demais necessidades básicas, o financiamento deste Projeto de Distribuição de
Alimentos está ameaçado. Apesar de receber o
apoio da SSVP Internacional, por meio da CIAD,
e a colaboração de outros doadores, precisam de
mais ajuda.
Para garantir a manutenção do projeto de distribuição de alimentos para idosos refugiados, o
Conselho Nacional do Líbano precisa da quantia
de 80.000 euros por ano.

Para obter mais informações (incluindo como fazer
uma doação), envie um e-mail para
cgi.ciad@ssvpglobal.org.
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María Luisa Téllez
Vice-Presidente Internacional para Formação e Treinamento

Fazer Bem o Bem
No filme Guerra e Paz, baseado no romance homônimo de Leo Tolstoy, a última frase que aparece na tela
é a seguinte: “Amar a vida é amar a Deus”.
E sim, nestes momentos que a humanidade vive,
apesar de tudo, temos que amar a vida e fortalecer-nos pessoalmente se quisermos continuar, como
bons vicentinos, fazendo o bem.
E a primeira coisa que devemos conseguir é nos forçar a cuidar de nós mesmos e estarmos bem .
Ninguém dá o que não tem e, pelo contrário, se estamos com medo, inseguros e amargurados, esta será
a nossa mensagem.
Não sou amiga de conselhos, nem de frases de autoajuda, porém quero transmitir minha experiência
para que possam ficar bem, ou pelo menos, melhor,
nesses momentos.
Acredito que existem dois caminhos. Para quem crê,
primeiro, a aproximação com Deus, por meio da oração, concebida como algo pessoal, em diálogo com
Ele ou através das orações tradicionais. Lendo livros
de espiritualidade ou buscando em outros livros
aquilo que nos aproxima de Deus. Devemos fazer da
oração e da leitura uma rotina que, a longo prazo, vai
nos internalizar e nos consolar, enquanto nos torna

melhores, esperançosos e com desejo de seguir em
frente.
O outro caminho é muito mais material e trata de
viver a vida como um presente de Deus. Desta maneira, devemos desfrutar com consciência os pequenos momentos, como uma taça de vinho, um café,
o preparar de uma refeição deliciosa, o compartilhar
com os seus, enfim, tantas coisas que, em nossa vida
há alguns meses, quando estávamos livres da pandemia, esquecíamos de apreciar, justamente, porque
era o nosso habitual.
É tempo de reflexão e de cada um encontrar o seu
caminho para estar bem, em paz consigo mesmo e
com nossos irmãos, e também na esperança como
diz nosso lema “servindo na esperança”. Assim, o levaremos junto com nossa ajuda material, nossa alegria e nossa esperança no Reino de Deus que começa
na terra e que continuará no abraço do Pai Misericordioso.
Vamos fazer bem o bem e trabalhar nesses momentos difíceis, como dizia São Vicente.
Meus queridos leitores, aqui se despede uma irmã e
vicentina que precisa de Deus e de todos vocês.
Um grande abraço e que o Senhor esteja conosco.
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Reunião de formação sobre
Amélia Ozanam
Para celebrar o 200º aniversário do nascimento de Amélia Ozanam, o
Conselho Geral Internacional propôs uma reunião de formação na qual
tanto o presidente nacional, como o responsável de formação de cada
país membro da SSVP, possam participar.
Esta iniciativa ajudou a promover a imagem de Amélia Ozanam e foi uma
grande oportunidade para desenvolver a formação conjunta e reforçar
os laços entre vicentinos em todo o mundo.
“Quanto mais sabemos sobre Amélia, mais sabemos sobre Frederico
Ozanam. Ela era uma grande mulher ao lado de um grande homem.
Muito do material e da informação que resta hoje sobre Frederico Ozanam é graças ao trabalho dedicado de
compilação da Amélia”, disse o nosso
Presidente-geral, Renato Lima de Oliveira.
O dia de formação foi realizado ao
vivo pela internet na plataforma
Zoom, por meio de sessões nas quatro línguas oficiais da SSVP (inglês,
francês, espanhol e português).
O calendário das reuniões foi o seguinte:
• Reunião em língua espanhola:

23 de agosto.

• Reunião em língua portuguesa:

30 de agosto

• Reunião em língua inglesa:

20 de setembro

• Reunião em língua francesa:

25 de Outubro

Amélie Ozanam.pdf
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Presidente-geral destaca as principais
realizações da diretoria internacional
O confrade Renato divide, com a equipe, a satisfação pelos feitos alcançados.
Ele nasceu há 50 anos, no Rio de Janeiro, Brasil. Ingressou na Sociedade de São Vicente de
Paulo, na Conferência Santo Tomás de Aquino, aos 15 anos de idade, em plena adolescência. Já
foi presidente de Conferência e de Conselho, além de ter liderado os departamentos de comunicação, juventude e formação.
Em 2001, foi convidado para servir à estrutura da SSVP na área de comunicação do Conselho
Geral. Em 2008, torna-se Vice-presidente para a América do Sul, e desde 2016, é o 16º Presidente-geral da nossa Confederação.
Estamos a referir do confrade Renato Lima de Oliveira, casado, dois filhos, servidor público federal, jornalista e cientista político, escritor de sete livros, professor, mestre e doutorando em
Ciência Política. Atualmente, ele é 2º Secretário da Conferência Nossa Senhora de Fátima, em
Brasília, onde reside. Eleito em assembleia com o voto de 61% dos países, o confrade Renato e
a diretoria internacional acabam de completar quatro anos de gestão, cujo mandato se encerrará em setembro de 2022.
Nesta entrevista exclusiva à revista “Ozanam Network”, o Presidente-geral ressalta as realizações do Conselho Geral, e afirma, categoricamente, que todos os feitos só foram possíveis
de ser atingidos por conta do apoio dos Conselhos Superiores, do profissionalismo do staff de
Paris e da lealdade e competência dos confrades e consócias que aceitaram trabalhar com ele
na administração do Conselho Geral.
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Presidente Renato, alguma vez na sua vida você foram muito fecundas. Outro ponto de destaque
pensou em ser Presidente-geral da SSVP?
foi a visita às Nações Unidas, tanto em Nova Iorque
Nunca pensei, na minha vida, em ser Presiden- quanto em Genebra. Os quatro encontros (ainda
te-geral da SSVP. Quando eu inque rápidos) com o papa Francisco
gressei na nossa Sociedade, meu
“O vicentino resgata também foram marcantes. Outra
propósito era o de servir aos poalegria foi conseguir levar a SSVP
vidas”
bres, participar de uma Conferênpara cinco novos países. Criamos
cia e buscar a salvação da minha
o “Dia do Jovem Vicentino” (4 de
alma. Os encargos ocupados por mim nesses 35 julho) e o “Dia das Consócias” (14 de agosto). A
anos como confrade são o desdobramento natural venda da sede antiga e a compra da nova sede, em
da minha paixão pela caridade e pela SSVP. Nunca Paris, foi também um momento de grande júbilo.
busquei cargos, nunca fiz campanha em eleições, Estamos avançando na canonização de Antôniosempre me coloquei à disposição e, se fosse a von- -Frederico Ozanam. Enfim, são fatos formidáveis
tade de Deus, Ele me chamaria para desempenhar que eu tive a felicidade de participar, juntamente
algum encargo. Minha candidatura foi apresenta- com outros colaboradores leais, é claro. Nada eu
da por oito países e eu não poderia jamais frustrar faço sozinho. O sucesso do Conselho Geral é proas expectativas deles. Por isso, aceitei ser candida- duto do trabalho coletivo e harmonioso de vários
to. Não esperava vencer, de jeito nenhum. Agora, outros confrades e consócias, que trabalham nos
eleito e empossado, o meu desejo é cumprir bem 120 cargos que fazem parte da estrutura internao mandato. Para fugir da vaidade humana, escolhi cional. Não trabalho sozinho; só sei trabalhar em
como lema do nosso mandato: “Quem quiser ser o equipe, descentralizando.
primeiro, seja o último de todos e o servo de Deus”
(Marcos 9, 35), que é, para mim, o
Ozanam Network: Como é ser
lema do serviço e da humildade.
“Sempre me coloquei Presidente-geral diante de tantas
diferenças culturais que existem
à
disposição
e,
se
Nesses quatro anos de mandato,
na humanidade?
quais as experiências mais marAs línguas são diferentes, as culfosse
a
vontade
de
cantes à frente da Presidência
turas são diferentes, a realidade
Geral?
socioeconômica das nações é disDeus”
A visita missionária que fiz a sete
tinta, mas as carências dos pobres
países da África foi um momento impressionan- são as mesmas e a Sociedade de São Vicente de
te, que eu nem tenho palavras. Aprendi muito lá. Paulo também é a mesma: visita domiciliar, ConNossos irmãos africanos conseguem fazer tantas ferência, Conselhos, obras, Regra, etc. É papel juscoisas lindas, com quase nenhum dinheiro, e não tamente do Conselho Geral Internacional, da qual
reclamam de nada. Também as minhas viagens tenho a alegria de ser Presidente-geral, manter a
missionárias ao Oriente Médio, à Oceania e à Ásia SSVP sempre unida, com base nos mesmos valo-
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res, fundada nos mesmos princípios, focada nos
mesmos ideais, com a mesma missão e visão. Esse
é também o meu papel, e meu objetivo central. Os
costumes locais não atrapalham em nada no serviço de caridade empreendida pelos confrades e
consócias pelo mundo; pelo contrário, constituem
a nossa maior riqueza.
Ozanam Network: Como tem sido o trabalho institucional de “advocacia dos pobres” no âmbito
do Conselho Geral?
Nessa gestão no Conselho Geral Internacional,
temos apoiando inúmeras causas sociais. Temos
aprovado notas e moções públicas sobre vários assuntos atuais e de forte apelo social. Não temos
receio de nos expressar, pois, na verdade, seguimos os passos de São Vicente de Paulo e dos nossos sete fundadores. Por exemplo, já publicamos
notas contra o aborto, contra a violência às mulheres, contra o racismo, pela paz no Oriente Médio, contra o terrorismo e as guerras, a favor da
infância desvalidada, pela conciliação entre os povos, pelo respeito à Igreja nos lugares em que ela
é perseguida, a favor dos refugiados, entre outras
iniciativas. As Cartas-Circulares de minha autoria
também trazem muito sobre essas causas sociais,
muitas delas invisíveis. Este também é o papel do
Conselho Geral, ao fazer a defesa difusa dos vulneráveis e oprimidos, que não têm voz no cenário
mundial. Temos atuado fortemente pela “cultura
da paz” e pela “advocacia dos pobres”, e seguiremos firmes nessa direção.

cimento dos nossos membros, em muitas partes
do mundo, comprometa o trabalho e o rigor das
Conferências. Afastar os maus dirigentes. Estar
mais próximo da Igreja, dos clubes de serviço, das
entidades humanitárias internacionais, no sentido
de trabalhar juntos pelos vulneráveis. Enfim, ainda
temos muito por fazer. A pandemia reduziu o tamanho do nosso mandato; se eu tivesse mais tempo, creio que poderíamos fazer mais. Mas isso não
depende de mim.

Ozanam Network: Vivemos num mundo egoísta e
competitivo, cujas crises morais só se acentuam.
Como enxergar um mundo melhor para os nossos
filhos e netos?
Ozanam Network: Quais são os desafios do Con- Eu sou, por natureza, um otimista, e creio na Providência Divina. Mesmo agora, durante a pandeselho Geral hoje?
Temos inúmeros desafios. Vou aqui citar alguns, mia, sempre procuro ver as coisas com um olhar
por exemplo, melhorar e ampliar a formação dos positivo. Por exemplo, valorizo muito o número de
pessoas recuperadas, dentro do
confrades e das consócias. Tamuniverso de pessoas contaminabém aprimorar a nossa comuni“Temos atuado
das pela Covid-19. Penso que a
cação, que nem sempre chega
fortemente pela
humanidade sairá dessa crise saàs bases. Valorizar ainda mais a
nitária de maneira melhor, mais
figura dos sete fundadores. Unicultura
da
paz
e
pela
solidária e menos egoísta. As reficar as logomarcas usadas pela
SSVP em diversos países, o que
advocacia dos pobres” lações humanas, ao que parece,
estão se modificando, para mepra mim, como jornalista, é uma
necessidade urgente. Atuar nas universidades e lhor. Vejo que o mundo sairá melhor de tudo isso.
nos colégios, levando o carisma vicentino ao am- Estamos sentindo falta de pequenos gestos simbiente acadêmico (contaminado pelos contrava- ples do cotidiano, como ir à escola, respirar sem
lores e ataques ao pensamento cristão). Levar a máscara, participar da missa e abraçar um amigo.
SSVP para novos países (temos ainda uma dezena Temos a certeza de que, quando a pandemia terde possibilidades). Agir para evitar que o envelhe- minar, isso será extremamente prazeroso para to-
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dos nós. É preciso que a mídia e os governantes
também entendam isso (talvez seja mais difícil, pelos interesses econômicos e políticos envolvidos).
Contudo, percebo que os pobres estão mais pobres, e que muita gente, que não era necessitada,
tornou-se carente. O trabalho da SSVP tornou-se,
então, muito mais importante e essencial para a
vida. O confrade e a consócia precisam entender
isso: o papel que eles desempenham na vida social é muito maior do que pensam. Podemos fazer
muito mais; podemos apoiar muito mais; podemos
fazer a diferença na vida das famílias que socorremos.
Ozanam Network: Como você analisa o trabalho
de caridade empreendido pela SSVP?
O trabalho de caridade realizado pela SSVP, assim
como toda a ação social empreendida pela Igreja Católica e pelas “instituições de bem”, pode ser
considerado fundamental para a vida em sociedade. O vicentino resgata vidas. O vicentino orienta, aconselha, sugere caminhos alternativos. O
vicentino não aceita a miséria humana (material,
moral e espiritual). O papel do vicentino é SERVIR
e também de fazer as pessoas felizes. Portanto, a
missão do confrade e da consócia é completamente necessária nos tempos de hoje, na defesa da
vida (contra o aborto e contra a eutanásia), a favor

Presidente-geral destaca as
principais realizações da diretoria
internacional

do meio ambiente, na luta pelo emprego, saúde
e educação, para construirmos um mundo menos
desigual. A desigualdade é que nos destrói. Gosto
sempre de mencionar a Doutrina Social da Igreja e
os esforços de Ozanam para fazer a justiça social
ser efetivamente aplicada nas relações humanas.
Ozanam Network: Qual é a relação entre a SSVP
no tempo da fundação dela, em 1833, e os tempos presentes?
Ozanam, Bailly de Surcy e os demais fundadores,
São Vicente, Santa Luísa, Rosalie Rendu, enfim, todas essas pessoas não estão mais nesta Terra, mas,
do céu, apontam-nos o caminho. Eles nos inspiram
ainda hoje, e nossa luta é fazer com que o carisma
vicentino possa invadir o planeta todo. Os ideais
de Ozanam são o nosso norte em termos de justiça
social. São Vicente de Paulo é a nossa maior referência de caridade. Rosalie é o nosso exemplo de
docilidade, empatia e serviço. Portanto, estamos
no caminho certo. O que precisamos realmente
fazer é sermos mais pró-ativos, mais aguerridos,
mais amigos dos pobres, mais dedicados à causa
social. Às vezes, perdemos tempo com coisas secundárias ou burocracias que nos desunem ou que
geram discórdia nas Conferências, Conselhos e
obras. Temos que evitar o que nos divide, pois isso
provém da ação do Maligno.
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Ozanam Network: Qual é a dimensão, na sua óti- Ozanam Network: Sabemos que você é um conca, da caridade internacional da SSVP?
frade humilde, mas, por favor, como você gostaria
Durante os desastres naturais (secas, tsunamis, de ser lembrado no futuro?
terremotos, furacões, etc), a SSVP sempre esten- Sem falsa modéstia (perdão pela ousadia), gostadeu a mão amiga aos que sofrem. Nas regiões ria de ser lembrado como o Presidente-geral que
miseráveis, nas cidades e na zona rural, as Confe- governou na base do diálogo, da boa governança
rências Vicentinas dedicam suas forças e recursos e da transparência; que acelerou o processo de
para reduzir a pobreza. Durante as epidemias e canonização de Ozanam; que valorizou as mulhepandemias, a SSVP sempre atuou firmemente. Nas res e os jovens nas fileiras vicentinas; que avançou
centenas de obras sociais, a SSVP se renova a cada na gestão administrativa do Conselho Geral; que
dia para ajudar crianças, idosos, jovens e outros ampliou as relações institucionais; que fortaleceu
necessitados a superarem as dificuldades do dia a a Família Vicentina; e que resgatou o legado dos
dia. Quantas pessoas largaram as drogas por conta nossos sete fundadores. Eu ficaria muito feliz se
da ação vicentina? Quantos caeu for lembrado, no futuro, dessais não regressaram à Igreja de“A SSVP precisa estar ta maneira.
vido à intermediação vicentina?
sempre jovem para
Quantos batizados não foram
Ozanam Network: Presidente,
celebrados sob o patrocínio esdesde o nascimento de São Vienfrentar as novas
piritual da SSVP? Quantos jovens
cente, a forma de viver o carisnão concluíram os seus estudos
ma vicentino mudou?
formas de pobreza”
com apoio econômico das ConA forma de viver o carisma não
ferências Vicentinas? Quantos
mudou. O que mudou foi o mundo, a pobreza tamprojetos sociais já não mudaram a vida dos mais bém mudou, a maneira como as pessoas lidam com
carentes? São beneficiados, todos os dias, 30 mi- a religião também se modificou, lamentavelmente.
lhões de pessoas pelo mundo. Esses números, por As relações humanas também mudaram, na maiosi só, já apontam o caráter benemérito da SSVP e ria dos casos para pior. Portanto, os confrades e
a grande contribuição que ela dá à humanidade.
consócias precisam também se adaptar aos novos
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Covid-19 é uma doença terrível, e
tempos, sem jamais romper com
“A SSVP sempre
o espírito primitivo que fundou
pior que ela é o pânico e o medo
a SSVP e que criou as bases do estendeu a mão amiga que foram gerados pelos polítivicentinismo. Por exemplo, noscos e pela mídia. O retorno à vida
aos que sofrem”
sas reuniões presenciais, depois
normal está demorando muito.
da pandemia, tiveram que se
Tivemos que desmarcar todos os
moldar ao estilo virtual, mas essas reuniões con- nossos eventos presenciais, que assim serão protinuaram, com a mesma qualidade, com a mesma movidos online. Está sendo um ano muito limitaimportância e com a mesma validade. As visitas às do. Queremos compensar isso duplamente nos
famílias necessitadas podem ter sofrido algum im- anos de 2021 e 2022, com a graça de Deus.
pacto pela pandemia, mas continuam ocorrendo,
mesmo que precariamente. Novas famílias foram Presidente, sua mensagem final aos nossos 800
incluídas na assistência das Conferências. Aumen- mil leitores.
taram as reuniões e sessões de formação online. Desejo a todos os confrades e consócias da SSVP
Ou seja, o mundo muda e nós temos que mudar pelo mundo que continuem realizando o trabalho
com ele, sem perder as raízes e o legado dos sete de caridade, junto aos mais humildes, com carifundadores. Nos anos seguintes, novos desafios nho, amor e caridade, jamais julgando os pobres,
surgirão, e a SSVP precisa estar sempre jovem para mas sobretudo compreendendo suas realidades e
enfrentar as novas formas de pobreza, como a ex- necessidades. Às vezes, não nos damos conta da
clusão digital, a crise nas famílias, a solidão, as do- força que possuímos, que provém unicamente de
enças mentais, os casais sem filhos e o novo estilo Deus. Sejam pacíficos, sejam dóceis, sejam amode vida da humanidade.
rosos com os que sofrem. Fujam das contendas,
fujam da burocracia, mas sigam à Regra por amor
O mundo mudou com a crise sanitária da Co- aos sete fundadores. Busquem dirimir conflitos e
vid-19. Como o Conselho Geral tem agido nesse não percam tempo com assuntos menos importantes. A salvação tem pressa.
período delicado para a SSVP?
Desde quando a pandemia começou, em março de 2020, o
Conselho Geral não parou um só
minuto. No site do Conselho Geral, publicamos todas as ações
administrativas que aprovamos
para que a Confederação pudesse passar por esse período tão
triste da humanidade. Concedemos extensão de mandato para
vários Conselhos Superiores e já
enviamos 300 mil euros em ajuda a 70 países. Minha maior preocupação é com a saúde (física
e mental) dos nossos confrades
e consócias, além, obviamente,
dos efeitos nefastos da pandemia
para os pobres (especialmente
crianças, jovens e idosos), sem
emprego e sem esperança. Editei uma Carta-circular Extraordinária na qual procuro conversar
diretamente com cada vicentino,
muitos deles estão sofrendo também fortemente nesse período. A
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agenda
2021 / divulgación

Primeiro semestre

2021
Ano Temático Jules Devaux

• 20 de fevereiro - Reunião do Conselho Administrati-

vo em Paris (parcialmente presencial e online)

• De 28 de fevereiro a 14 de março - visita a Gibraltar

e Espanha (com Juan Manuel Buergo) - A confirmar
de acordo com evolução da pandemia

• 18 de abril - 5º TALK SHOW com PGI
• 24 de abril - Inauguração do escritório central em

Paris (parte da tarde)

• 24 de abril - Reunião CIAD (online) em Paris (parte

da manhã)

• 25 de abril - Reunião do Conselho Administrativo

em Paris (parcialmente presencial e online)

• Junho: Visita ao túmulo de Félix Clavé (Pau, França)

Segundo semestre
• De 1 a 4 de julho - Terceiro Encontro Regional Amé-

rica 3 (Aparecida do Norte, Brasil)

• De 18 a 28 de agosto - Visita do Presidente Geral à

América Central (3 ou 4 países ainda não definidos)

• De 29 de julho a 2 de agosto - Visita do PGI a Gra-

nada (Encontro da zona América 1) junto com o
Vice-Presidente Territorial Internacional Mike Nizankiewicz

• De 16 a 22 de agosto - Acordo com a Ordem de

Malta e visita à Albânia e à Ilha de Malta.

• 27 e 28 de agosto - Assembleia Nacional da SSVP

dos Estados Unidos EUA (PGI)

• 5 de setembro - Cerimônia de posse do novo presi-

dente nacional da SSVP Brasil (Rio de Janeiro)

• De 8 a 12 de setembro - Reuniões anuais do CGI

(Madri, Espanha) (Vice-Presidentes Territoriais,
Concordata, Seção Permanente, Comitê Executivo
Internacional e Diretoria)

• De 1 a 5 de outubro - visita do PGI Renato Lima à

Nigéria para o 60º aniversário da SSVP

• De 6 a 10 de outubro - Segunda reunião dos países

africanos da SSVP “ALL AFRICA” (Nairobi, Quênia)
com a presença de alguns membros do Conselho
Administrativo e uma reunião extraordinária da
CIAD (Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento)

• De 11 a 23 de outubro - visita do PGI à África (3 ou

4 países ainda a serem confirmados)

• 7 de novembro - 6º TALK SHOW com PGI
• 4 de dezembro - Encontro da CIAD em Lyon, França

(presencial)

• 5 de dezembro - Encontro do Conselho Administra-

tivo em Lyon, França (presencial)

• De 9 a 11 de dezembro - Encontro do Vice-Presi-

dente Internacional da Juventude com seus 12 delegados internacionais (a definir a sede: Lisboa ou
Roma)

• Dezembro - Visita ao túmulo de Júlio Devaux, Co-

lombières, França (PGI acompanhado por uma pequena comitiva)

• Último quadrimestre do ano - Panasco 9 - Reunião

dos países da SSVP da Ásia e Oceania (A definir
data e lugar)
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comunicación
novo
organograma
/ divulgación
do cgi

Apresentamos o novo organograma do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo,
que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Através destas linhas o Presidente Geral agradece o
serviço e o empenho de todos aqueles que fizeram parte da estrutura do Conselho Geral Internacional e acolhe os membros que assumem novas responsabilidades.

Joseph Makwinja

Marisa
Téllez

Willian
Alves

Sebastián Gramajo

Maurice
Yeung

Antonio
Gianfico

Juan Manuel Buergo

Ralph
Middlecamp

Alfons
Ten Velde
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metas estratégicas

2016-2022

MISSÃO
Uma rede de amigos,
buscando a santificação
por meio do serviço ao
necessitado e da defesa
da justiça social.

VISÃO 2022
Ser reconhecida como
uma organização mundial
que promove a dignidade
integral dos mais
necessitados.

VALORES

1

Formação
Permanente e para
todos os membros

2

Juventude
30% dos membros com
menos de 35 anos de idade

3

União Fraternal
Construir uma rede global
de apoio espiritual e material

4

Expansão
Presença em todos
os países do mundo

5

Família Vicentina
Colaboração permanente
e profunda

6

Solidariedade
Parcerias internacionais
e locais

7

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

8

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

9

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

10

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar
sua efetividade

• Serviço
• Espiritualidade
• Humildade
• Caridade
• Empatia
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www.ssvpglobal.org
Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
65 rue de la Glacière, 75013 París (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org
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