CONFEDERAÇÃO INTERNACIONAL
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
Relatório Anual das Principais Atividades e Eventos de 2016 para a Santa Sé

Introdução
O ano de 2016 foi mais um ano ativo e cheio de eventos para a Sociedade em todo o mundo, com a
nossa presença em cerca de 150 países, mais de 800.000 membros e servindo a milhões de pessoas
necessitadas e vulneráveis. Com a situação mundial de dificuldades políticas e outros desastres,
condições econômicas precárias, abusos, alta taxa de desemprego, exclusões sociais, etc., os
desafios são realmente assustadores, mas a Sociedade continua tratando as várias questões
enfrentadas pelos pobres com um verdadeiro espírito vicentino e a crença em nossa missão, com
entusiasmo humanitário e o amor de Deus.
Compartilhamos os destaques das principais atividades do ano.

1. Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD)
A Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento é o agente do Conselho Geral Internacional da
Sociedade de São Vicente de Paulo para o trabalho de desenvolvimento internacional. Ela estuda e aprova
os pedidos de apoio financeiro dos Conselhos Nacionais da SSVP. A Sociedade mantém a sua missão global
por meio da CIAD para o fornecimento de assistência internacional no caso de catástrofes naturais e
políticas, projetos de reabilitação, para refugiados, programas de autoajuda e microfinanciamento,
educação, reparação e reconstrução de casas, etc., com ênfase especial na mudança sistêmica.
Nossos serviços e programas se concentram no atendimento às necessidades diárias, médicas, de
habitação etc., e na condução e adaptação de pessoas que sofrem de trauma particularmente causado por
desastres até o retorno gradual à sociedade.
(i)

Serviços de Emergência e Projetos de Reabilitação Após Desastres

Referem-se a tragédias como inundações, ciclones, tufões, terremotos, guerras, conflitos políticos e civis e
epidemia de doenças. Foi prestada assistência a cerca de 20 países, incluindo os refugiados no Líbano, na
Síria, na Jordânia e no Iraque e na Europa, resultantes dos conflitos no Oriente Médio e de outros projetos
de assistência e reabilitação no Nepal, Bangladesh, Haiti, Nova Zelândia, Itália, Burundi, República CentroAfricana e países da América do Sul. Envolvem o atendimento às necessidades diárias, roupas, abrigos
médicos e temporários, construção de casas, eletrodomésticos, móveis, etc. As atividades de reabilitação
compreendem programas que retornam gradualmente as pessoas à sociedade civil, fornecendo
aconselhamento, educação e formação.
(ii)

Projetos de Desenvolvimento

Envolvem também as competências e a formação e educação profissionais, desenvolvimento agrícola e
rural, indústria da pesca, programas de replantação, projetos de autoajuda, microfinanciamento, etc., que
estão avançando bem em muitos países do terceiro mundo.
A Mudança Sistêmica é ativamente promovida para capacitar os pobres para a autossuficiência e
autossustentabilidade, elevando sua dignidade e integridade e permitindo levar uma vida de maior
expressão. Uma vida melhor para eles e para suas famílias.
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Foi prestada assistência a diferentes países, por ex., Rússia (atividades educacionais e sociais), Sudão do Sul
(expansão de uma fábrica de móveis), Burkina Faso (treinamento profissional de engenharia mecânica).
(iii)

A CIAD tem agora mais duas missões: promover a expansão da Sociedade em novos países
e ajudá-la a se consolidar nos países onde a Sociedade ainda se encontra enfraquecida.

2. Treinamento, Formação e Desenvolvimento dos Membros
Com um grande número de membros em todo o mundo, que ultrapassa 800.000, é essencial fornecer e
ministrar cursos para garantir aos nossos membros formação e treinamento adequados à sua missão. A
formação espiritual é outro aspecto fundamental realizado para que os membros incorporem a
espiritualidade vicentina na vivência dos valores evangélicos de fé, esperança, caridade e amor. Uma
equipe internacional de instrutores e treinadores garante o desenvolvimento e a realização de programas
apropriados.
Treinamento global para todos os membros (a partir de 2015)
O objetivo aqui era fornecer a todos os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo ao redor do mundo
uma mensagem idêntica sobre os fundamentos da Sociedade. O Conselho Geral aproveitou a experiência
de alguns países já avançados nesta área (Brasil, Inglaterra e País de Gales, Itália, Irlanda, Estados Unidos,
Canadá e França) para desenvolver um Programa Universal. Foi criado um grupo de trabalho formado por
representantes desses países. Juntos eles definiram o tipo de apresentação (PowerPoint) e os tópicos a
serem discutidos. Este programa geral abrange diferentes tópicos: uma apresentação geral,
história/origens, espiritualidade, mudança sistêmica, visita aos necessitados, a Regra, vida da Conferência,
solidariedade vicentina…
Este programa está disponível em francês, inglês, espanhol, português e árabe.
John Lee, então Vice-Presidente Geral da Estrutura, solicitou a cada uma das 11 regiões vicentinas que
nomeasse um coordenador de projeto, cujas tarefas incluiriam ajudar a implementar projetos, criar o novo
Manual de Gerenciamento de Projetos, ajudar a Sociedade a expandir em novos países e apoiar os VicePresidentes Territoriais na consolidação dos conselhos nacionais.
De 2 a 4 de maio de 2016, foi realizada uma sessão de treinamento para ajudar a desenvolver essa função
na sede do Conselho Geral Internacional em Paris, com a participação de 8 coordenadores de projetos.
Uma apresentação em PowerPoint foi feita sobre gerenciamento de projetos e os procedimentos da
Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD), cobrindo principalmente monitoramento e
ajuda de emergência.

3. Juventude da SSVP
(i) A Sociedade concede uma atenção especial aos Jovens e Jovens Adultos, ao seu recrutamento e
desenvolvimento e incentiva sua participação ativa nos Conselhos Superiores, o que promoverá
o crescimento, a liderança e o bem-estar da Sociedade.
(ii) Participou da Jornada Mundial da Juventude de 2016 em Cracóvia, Polônia, em julho, com o
programa do Santo Padre, o Papa Francisco, em sua visita à Polônia.
(iii) Alguns dias antes da Jornada Mundial da Juventude, realizou-se na Polônia, de 23 a 25 de julho, o
Dia Mundial da Juventude Vicentina.
(iv) A 4ª Videoconferência Internacional para a Juventude SSVP de 2016 foi realizada no dia 2 de
setembro, reunindo jovens do mundo inteiro e o novo Presidente Geral, Renato Lima de
Oliveira.
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(v) O Prêmio dos Fundadores da SSVP, inspirado na história da SSVP que foi fundada por jovens e um
ministro de apoio à juventude agradeceu aos jovens líderes e jovens ministros que
contribuíram para a alegria, sucesso e significado do ministério da juventude da SSVP.

4. Comunicação e Website
Como uma organização global, é fundamental manter um canal de comunicação eficaz com os membros do
mundo inteiro; isso é realizado pelo website da Sociedade, e pelas mídias sociais Facebook e Twitter. O
website está disponível em 5 idiomas: francês, inglês, espanhol, português e chinês.
As estatísticas de acesso ao website indicaram que a proporção de usuários conectados usando um celular
ou tablet dobrou em um ano, e esse número pode aumentar ainda mais. Sendo assim, foi providenciado o
desenvolvimento de uma versão responsiva deste website.
Boletins online bimestrais também são produzidos e podem ser acessados pelo website.
Uma nova base de dados foi criada, permitindo uma visão mais precisa da Sociedade no mundo.

5. Eleição do novo Presidente Geral
De 5 a 8 de junho de 2016, foi realizada em Roma uma Assembleia Geral. No dia 5 de junho, um dos
principais assuntos foi a eleição do novo Presidente Geral. O confrade Renato Lima de Oliveira, do Brasil, foi
eleito e seu mandato é de 6 anos. Ele substituiu o confrade Michael Thio, que acabou o seu mandato de
Presidente Geral. Depois, no dia 9 de setembro de 2016, o confrade Renato Lima de Oliveira oficialmente
tomou posse como o 16º Presidente Geral na Capela Lazarista em Paris, França, e nomeou sua competente
diretoria.
O confrade Renato Lima de Oliveira, de 45 anos, é brasileiro, casado com Andréa (em 1997), jornalista,
funcionário público da Anatel (Agência Brasileira de Telecomunicações), autor de livros vicentinos, pai de
dois filhos (Gustavo e Bianca) e membro da SSVP desde 1986. Ele recebeu 70 dos 115 votos na Assembleia
(61%). Antes, foi VPTI América 3 (América do Sul). Sua agenda de trabalho é composta por 20 pontos, que
estão disponíveis no website da CGI (www.ssvpglobal.org). O conselheiro espiritual escolhido pelo confrade
Renato é o padre Robert Maloney, Congregação da Missão (CM) dos Estados Unidos. Em dezembro, o
confrade Renato gravou uma mensagem de Natal a todos os membros da SSVP do mundo todo.
O lema do presidente geral Renato Lima para o mandato (2016/2022) foi inspirado em Marcos 9, 35: “Se
alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos.”

6. Canonização do Beato Frederico Ozanam
A Sociedade está possivelmente considerando dois casos possíveis para a causa da canonização do principal
fundador da Sociedade, o Beato Frederico Ozanam. Um bom trabalho de pesquisa está sendo feito.

7. Reuniões Internacionais
(i) Reuniões Internas
A Sociedade realizou as seguintes reuniões:
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(a) A Assembleia Geral, em Roma, Itália, realizada de 5 a 8 de junho, reuniu membros da SSVP
de 150 Conselhos Nacionais, com a eleição para presidente em 5 de junho e mudanças na
Regra aprovadas em 6 de junho;
(b) A Assembleia dos países do Grupo América 3, realizada em São Paulo, Brasil, em dezembro.

(ii) Reuniões Externas
(a). O Presidente Geral anterior, confrade Michael Thio, foi convidado pelo Vaticano para fazer uma
apresentação no Congresso Internacional “O Amor Nunca Falha” (1 Cor 13:8) - Perspectivas 10 anos após a
Encíclica Deus De Caritas Est”, na Cidade do Vaticano, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2016. Ele falou sobre
os desafios para as organizações de caridade católicas em relação à Encíclica. O público consistiu de alguns
membros da Cúria Romana e chefes de várias organizações de caridade católicas internacionais.
(b). O Presidente Geral anterior, confrade Michael Thio, participou da reunião do Comitê Executivo da
Família Vicentina em Roma, realizada de 22 a 24 de janeiro de 2016.
O novo Presidente Geral, confrade Renato Lima de Oliveira, participou da reunião da Comissão de
Colaboração da Família Vicentina em setembro, na Filadélfia, Estados Unidos, e da reunião do programa de
Ação Colaborativa da Família Vicentina, realizada em outubro, em Lisboa, Portugal.
8. Visitas do Presidente Geral
O novo Presidente Geral, confrade Renato Lima, visitou o Brasil em setembro e Portugal e Espanha em
dezembro.

Conclusão
Damos graças a Deus pelas muitas bênçãos que Ele concedeu à Sociedade e aos seus membros por
intercessão de Nossa Senhora Maria, de São Vicente e do Beato Frederico Ozanam. Continuaremos a
missão vicentina com a crença, o carisma e a dedicação dos nossos fundadores, vivenciando as virtudes
vicentinas da simplicidade, humildade, alegria, paixão e santidade.
O confrade Renato Lima agradece a todos os vicentinos dos vários países e continentes que aceitaram o seu
convite para fazer parte da diretoria do Conselho Geral em diferentes cargos de conselheiros, comissões,
departamentos e outros serviços, e pelo ótimo serviço prestado pelos funcionários da sede em Paris.
Em Deus confiamos e a Ele obedecemos. Deus nos abençoe.
Em nosso humilde serviço em Cristo, eu me despeço.
Atenciosamente,

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral
(Relatório Anual 2016)
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