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Editorial

Diante das inúmeras adversidades da vida cotidiana, 
às vezes nos sentimos fracos, perdidos e incapazes 
de alterar a situação vigente. Em várias épocas de 
nossas vidas, sentimo-nos também humilhados, des-
prezados e alvo da indiferença e do preconceito de 
outrem. Como todas as pessoas, não somos imunes 
aos problemas.

Mas, para nós, membros da Sociedade de São Vicen-
te de Paulo,  esses sentimentos ruins não nos conse-
guem afetar. Deus nos fortalece, protege-nos e nos 
guarda de tal maneira que somos sempre assistidos 
pela Graça divina. Somos, assim, abundantemente 
abençoados por Nosso Senhor Jesus Cristo.

Para nós, vicentinos, não existe tempo difícil! Deus 
nos deu a coragem, a vontade e a confiança de 
vencer as contrariedades da vida. Ele nos cumulou 
de energia adicional, inteligência, audácia, criativi-
dade e inovação para poder superar os problemas, 
encontrar soluções e propor saídas. Deus realmen-
te nos auxilia a vencer o desemprego, a enfermi-
dade e a falta de esperança, tão presentes nesta 
pandemia.

Para nós, vicentinos, não existe tempo difícil! Den-
tro da nossa Sociedade, percebe-se essa mesma 
força providencial a nos impulsionar. Nossas Confe-

Para nós, vicentinos, 
não existem tempos difíceis

rências, obras sociais e Conselhos estão blindados 
de verdade pelo carinho de Maria Santíssima, que 
nos dá o ânimo e a fé que necessitamos tanto para 
buscar formas de continuar a prestar o trabalho vi-
centino, especialmente a quem mais precisa.

Para nós, vicentinos, não existe tempo difícil! Nunca 
podemos desaminar! A fé em Cristo é a nossa espe-
rança e alegria. A caridade é muito mais forte que 
nós, redobrando as nossas forças em momentos difí-
ceis. As provações passarão. As tribulações passarão. 
As sombras passarão. Eu não tenho dúvidas de que 
as nossas Conferências voltarão a brilhar, pois o Se-
nhor não vai deixar que elas padeçam.

Portanto, queridos confrades e consócias, não perca-
mos jamais as esperanças, pois assim iremos derro-
tar os contratempos dessa vida terrena, com as luzes 
do Espírito Santo e a Palavra de Deus ao nosso lado. 
Também nunca nos esqueçamos dos exemplos de 
São Vicente de Paulo e dos nossos sete fundadores 
que também enfrentaram, em seus tempos, situa-
ções muito desfavoráveis.

“Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fra-
quezas, nos insultos, nas necessidades, nas perse-
guições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que 
sou forte” (2ª Coríntios 12, 10).

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

Nossas Conferências 
voltarão a brilhar, 
pois o Senhor não 
vai deixar que elas 
padeçam
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Ternura e empatia são os temas centrais da 
Carta-Circular do Presidente-geral neste ano

Pelo quinto ano consecutivo, o nosso confrade 
Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente-geral da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, publicou a Car-
ta-Circular, na qual se dirige a todos os confrades e 
consócias do mundo, trazendo temas para a refle-
xão de todos.
 
Desde 1841, é tradição entre os Presidentes-gerais 
escrever a Carta-Circular. O documento é dividido em 
cinco capítulos: 1) Introdução; 2) Notícias do Conse-
lho Geral; 3) Recomendações aos vicentinos; 4) Ano 
Temático Internacional sobre o fundador Jules De-
vaux; e 5) Conclusões. Este ano, o Presidente-geral 
dividiu os cinco capítulos em vários subtemas, para 
facilitar a leitura da Carta, e incluiu 32 notas de ro-
dapé, contendo referências literárias e bibliográficas 
que enriqueceram o conteúdo do documento.
 
Na versão de 2021, nosso presidente Renato apre-
senta uma mensagem de esperança e de superação, 
após os desafios vividos pela humanidade – e obvia-
mente pela SSVP e pela Família Vicentina – durante a 
pandemia. Além do mais, o confrade Renato faz um 
balanço das atividades realizadas pelo Conselho Ge-
ral no ano que passou, destacando os avanços nas 
áreas da juventude, canonização, gestão administra-
tiva, formação online e relacionamento entre confra-
des.
 

“A Carta-Circular é um instrumento formidável de for-
mação vicentina para toda a Sociedade de São Vicente 
de Paulo. Os escritos do Presidente-geral trazem o pen-
samento dele a respeito dos temas mais significativos 
da atualidade e sobre os desafios enfrentados pelos 
confrades e consócias, nas Conferências, obras e Con-
selhos. Pelo conjunto da obra, a Carta-Circular merece 
ser lida e refletida, e que ela possa auxiliar o trabalho 
vicentino na busca de mais eficiência e qualidade. A 
parte do texto que retrata a empatia, a ousadia e a 
ternura constituem uma mensagem positiva para to-
dos nós”, destacou a Vice-presidente Internacional de 
Formação e Treinamento, consócia Marisa Téllez.
 
Tendo em vista que a Carta-Circular é relativamente 
extensa (12 páginas), recomendamos que a mesma 
seja meditada em partes, durante as reuniões das 
Conferências. Agradecemos aos Conselhos Superio-
res que puderem colaborar com o Conselho Geral na 
difusão da Carta-Circular em seus países, publicando-
-a nos meios de comunicação oficiais da SSVP, além 
das redes sociais e internet, debatendo-a nos cursos 
de formação e reuniões vicentinas.
 
Críticas, sugestões e comentários: 
cgi.circularletter@gmail.com. Boa leitura!
 
Clique aqui para ler a Carta 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/01/RV-Carta-Circular-2021-PORTUGUESE-1.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/01/RV-Carta-Circular-2021-SPANISH.pdf
http://cgi.circularletter@gmail.com.
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/01/RV-Carta-Circular-2021-PORTUGUESE-1.pdf
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ano temático de jules devaux

O Conselho Geral 
lança o concurso 
internacional de 
redações sobre Jules 
Devaux

Para comemorar de uma forma mais in-
tensa o “Ano Temático Internacional de 
Jules Devaux”, o Conselho Geral da SSVP 
declara aberto, hoje, o Concurso Literário 
Internacional “A Primeira Conferência”.

O edital com as normas e anexo do concurso está dis-
ponível no site do CGI (www.ssvpglobal.org). Os traba-

lhos inscritos não poderão ultrapassar 20 páginas. Serão 
concedidos prêmios em dinheiro para os três primeiros colo-

cados (1.000, 750 e 500 euros, respectivamente). As Conferên-
cias Vicentinas dos autores premiados também receberão a mesma 

quantia em dinheiro, as quais devem ser utilizadas em benefício das 
famílias assistidas ou das obras vicentinas.

Podem ser apresentadas em cinco idiomas: português, espanhol, inglês, 
italiano e francês. O prazo final para o envio das dissertações/redações 
é o dia 8 de julho de 2021. A Comissão Organizadora anunciará o resul-
tado final no dia 9 de Setembro de 2021 e os prêmios serão entregues 
aos ganhadores imediatamente após este anúncio.

Este concurso está anunciado no programa do 16º Presidente-geral, 
confrade Renato Lima, que instituiu os chamados “anos temáticos”, com 
o intuito de difundir a vida, a obra e o legado dos fundadores da primei-
ra Conferência Vicentina, em 1833. O Conselho Geral espera que muitos 
confrades e consócias, especialmente os jovens, participem do concurso 
de Devaux.

Participe! Pedimos aos Conselhos Superiores que ajudem o Conselho 
Geral na difusão deste concurso junto às Conferências e Conselhos em 
cada país, assim como nas escolas, colégios vicentinos e universidades 
católicas.

Clique aqui para ler as bases e anexo do concurso internacional.

Mais informações: cgi.formation@ssvpglobal.org

O prazo final 
para o envio das 
dissertações/redações 
é o dia 8 de julho de 
2021

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/Bases-concurso-Ano-Devaux-2021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/Anexo-Ano-Devaux-pt.pdf
mailto:cgi.formation%40ssvpglobal.org%0D?subject=
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Conselho Geral publica 
Relatório de Atividades de 2020
Com imensa satisfação, a diretoria do Conselho Geral Inter-
nacional (CGI) da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) 
divulga uma síntese das atividades realizadas pelo Conselho 
em 2020.   

Como vocês poderão ver, foram inúmeras atividades e ações bem su-
cedidas em 2020, apesar da crise sanitária que se abateu sob a huma-
nidade. Com a graça de Deus e a força do Espírito Santo, o Conselho 
Geral não parou um minuto sequer durante esses tempos difíceis de 
pandemia.

Agradecemos a Deus pelas bênçãos concedidas, as quais permitiram al-
cançar todos esses objetivos. Agradecemos aos Conselhos Superiores 
ou Nacionais pelo forte apoio hipotecado ao Conselho Geral. Agrade-
cemos ao padre Andrés Motto pela assessoria espiritual tão carinhosa.

Agradecemos à Família Vicentina pelas parcerias e projetos comuns re-
alizados. Agradecemos a todos os empregados que compõem o staff da 
sede geral de Paris. Nossos sinceros agradecimentos a todos os confra-
des e consócias que servem em algum departamento, comissão ou setor 
na Estrutura Internacional. 

Pedimos encarecidamente que o referido arquivo (PDF anexo) seja com-
partilhado entre todos os Conselhos Nacionais, Centrais, Particulares, 
Conferências e obras vicentinas, bem como encaminhados à Igreja local 
e aos líderes da Família Vicentina em cada território onde estamos es-
tabelecidos.
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RReellaattóórriioo  SSiimmpplliiffiiccaaddoo  ddee  AAttiivviiddaaddeess  

PPrriinncciippaaiiss  FFaattooss  ddee  22002200    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Lançamento da “Rede Internacional de Amizade”, do “Programa de Intercâmbio Juvenil” e da 
cartilha “A SSVP nas Universidades”. 

Download

atividades internacionais
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https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/12/Annual-Report-2020-PORTUGUESE.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/05/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-2019-PT.pdf
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A Sociedade de São Vicente de Paulo tem, em seu 
carisma, na herança de São Vicente, o cuidado “afe-
tivo”, o calor humano e a proximidade ao próximo, 
mas também, e de forma importante, a busca da 
“efetividade” em suas obras e em seu serviço.
 
A Estrutura internacional, que agora apresentamos 
para os próximos anos que é formada por numerosos 
vicentinos e vicentinas, que falam todos os tipos de 
idiomas e provêm de todos os cantos do planeta, é 
reflexo deste ânimo da Sociedade de São Vicente de 
Paulo de “fazer bem o bem” (São Vicente de Paulo).
 
Como se pode perceber, há muitas e variadas incum-
bências e serviços a se realizar no Conselho Geral 
Internacional e, por trás de cada um deles, um vicen-
tino que se compromete a dar o melhor de si mes-
mo para que, com a ajuda de Deus, cresça esta “rede 
de caridade” e que encha de esperança e de amor 

Apresentada a nova Estrutura e organograma do Conselho Geral Internacional para os 
próximos anos sob a presidência do confrade Renato Lima de Oliveira.

Nova Estrutura internacional 
e organograma do Conselho Geral

a humanidade inteira, especialmente aqueles que 
sofrem a pobreza em qualquer uma de suas for-
mas porque “Deus, que desenhou as nuvens para 
produzir os relâmpagos, também fez as almas para 
irradiar amor” (Bem-aventurado Antônio-Frederico 
Ozanam).
 
Esperamos que este desejo do Bem-aventurado 
Ozanam seja cumprido especialmente neste ano 
de 2021, após os imensos desafios do ano passa-
do, marcado pela forte crise sanitária, e que Deus 
ilumine os membros da Estrutura internacional, e 
a cada vicentino do mundo, em sua missão de fé e 
compromisso de serviço aos mais pobres.
 
O Presidente-geral, confrade Renato Lima de Oli-
veira, declarou: “Desejo agradecer de todo coração 
àqueles vicentinos e vicentinas que participaram da 
Estrutura internacional nos primeiros quatro anos 

atividades internacionais
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Nova Estrutura internacional e 
organograma do Conselho Geral 
para 2021-2022

de mandato, aos quais expresso minha imensa gra-
tidão pelos serviços desenvolvidos, pedindo a todos 
os que continuam que sigam com o mesmo carinho 
e lealdade. Para aqueles que se incorporaram à es-
trutura internacional, peço que sejam conscientes do 
privilégio e da alegria que significa servir ao Conselho 
Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de 
Paulo”.
 
As novidades para esse novo período são várias; 
vamos, aqui, mencionar algumas. Fica criada a 3ª 
Vice-presidência Geral Adjunta, sob a liderança do 
confrade Juan Manuel Buergo Gómez (Espanha). O 
confrade Antonio Gianfico (Itália) será o novo Vice-
-presidente Internacional de Relações Institucionais. 
O confrade Alfons ten Velde (Holanda) será o novo 
Vice-presidente Internacional de Governança & As-
suntos Estratégicos. Já o confrade Ralph Middle-
camp (EUA) aceitou o desafio de comendar a nova 

Vice-presidência Internacional de Solidariedade & 
Projetos Sociais. Há ainda a consócia Helen O’Shea 
(Inglaterra & Gales) que cuidará do Departamento de 
Governança. Novos delegados territoriais, comissões 
e departamentos também foram nomeados.
 
Segundo a Regra, a Estrutura encerra o seu serviço 
juntamente com o término do mandato do Presiden-
te-geral. Contudo, por ser a última etapa do manda-
to, visando evitar descontinuidade dos serviços, a 
Regra (sabiamente) estabelece que os componentes 
da Estrutura possam permanecer por mais seis me-
ses ou até que o novo Presidente-geral possa fazer os 
ajustes que julgar necessários (Artigo 3.28 dos Esta-
tutos Internacionais).
 
Além disso, após a aprovação da diretoria interna-
cional, o Presidente-geral também indicou os novos 
países não permanentes que farão parte, neste bi-
ênio, do Comitê Executivo Internacional (CEI), pre-
visto nos Estatutos da Confederação, e que agora 
conta com duas novas categorias: países com até 500 
Conferências, e países entre 501 e 999 Conferências. 
Desta forma, amplia-se a transparência e melhora-se 
a governança internacional. “Estou muito contente 
com os aprimoramentos que foram introduzidos à 
Estrutura. Creio que faremos mais e melhor, com os 
mesmos recursos econômicos, sem gerar gastos adi-
cionais”, garantiu o nosso Presidente-geral.
 

Confira todas as novidades clicando aqui: 

New Structure ENG

CGI Structure 2021-2022                                                                                                                                                                                                                            1 

Version 2021.4 
 
 

 
16th President General                                                                                                                                                      Paris, France 

January 6th 2021. 
 

TTOO  TTHHEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SSOOCCIIEETTYY  OOFF  SSAAIINNTT  VVIINNCCEENNTT  DDEE  PPAAUULL  
 
Dear brothers and sisters, my fellow members, God bless. 
 
According to the Rule and International Statutes approved in the Extraordinary General Assembly, in October 2003 in 
Rome (Italy), I am pleased to inform all Councils and Conferences, as well as the International Board and International 
Structure, the names of brothers and sisters appointed to take up international responsibilities between 1st January 
2021 and 8th March 2023 (Statues of the Confederation: 3.28), as defined below. 
 

 
 
A – BOARD 
(Statues of the Confederation: 3.16 to 3.18) 
 
A 1 – BOARD (according to the Rule) 
(Statues of the Confederation: 3.16 to 3.18) 
 
 16th President General International: Renato Lima de Oliveira (Brazil) 
 Vice-president General International: Joseph Pandian Thomas (India) 
 Secretary General: Marie-Françoise Payet-Salesiani (France) 
 Treasurer General: Larry Tuomey (Ireland) 
 1st Vice-president General Deputy: Joseph Makwinja (Botswana) 
 2nd Vice-president General Deputy: Sebastián Gramajo (Argentina) 
 3rd Vice-president General Deputy: Juan Manuel Buergo Gómez (Spain) 
 International Vice-president for Youth, Children & Teenagers: Willian Alves (Brazil) 
 Spiritual Adviser: father Andrés Motto, CM (Argentina)   

atividades internacionais

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/CGI-New-Structure-2021-2022-version-5-8-Feb-2021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/CGI-New-Structure-2021-2022-version-5-8-Feb-2021.pdf
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Protocolo da SSVP de Salvaguarda e 
Proteção de Crianças e Pessoas Vulneráveis

O Conselho Geral Internacional sempre esteve preocupado com a imagem da nossa 
Sociedade de São Vicente de Paulo perante a sociedade civil, especialmente, junto aos 

assistidos, aos colaboradores (funcionários), aos doadores, a Santa Igreja e aos governantes.

Afinal de contas, é fundamental gozar de credibili-
dade e de boa reputação perante todos os nossos 
interlocutores, para prosseguirmos servindo mais e 
melhor aos pobres, nossa missão de vida.

Chamou a atenção do Conselho Geral uma iniciativa 
bastante positiva que vem sendo implantada em vá-
rios países sobre a salvaguarda (proteção e seguran-
ça) das pessoas assistidas pela SSVP, tanto durante 
as visitas domiciliares, quanto nas obras assistenciais 
(sobretudo lares de idosos e creches). Entre nós, 
confrades e consócias, também é necessário estipu-

lar esse tipo de regra de relacionamento para evitar 
qualquer tipo assédio ou dano interpessoal. No tra-
to com os nossos funcionários, é imprescindível que 
não haja desvios, pois estes irão gerar mais proble-
mas trabalhistas e morais, inclusive jurídicos e legais, 
no futuro.

Para tanto, em outubro de 2019, o Conselho Geral 
promoveu uma conferência, com a presença de es-
pecialistas da Inglaterra e da Austrália, reunindo 
membros da diretoria e os 12 Vice-presidentes Ter-
ritoriais (VPTIs), visando oferecer uma capacitação 

atividades internacionais
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sobre o tema. Após isso, em outubro de 2020, na 
Plenária Anual, realizada em Paris (online), foi apro-
vado o Protocolo de Salvaguarda da SSVP, com o voto 
favorável de todos os países presentes. 

O referido Protocolo contém um conjunto de princí-
pios, de proteção dos menores e de pessoas vulnerá-
veis, também já expressados na Carta Apostólica do 
papa Francisco e pelo Dicastério para os Leigos, a Fa-
mília e a Vida, do qual a SSVP faz parte oficialmente. 
Em 2021, será feita a regulamentação deste Protocolo, 
ao mencionar ocasiões e exemplos práticos em que se 
deve evitar qualquer tipo de dano à imagem da SSVP 
por conta de escândalos provocados por esse tipo de 
conduta nefasta. Na regulamentação serão dadas, por 
exemplo, recomendações éticas, como visitar crian-
ças somente na presença de dois ou mais adultos, e 
jamais condicionar a entrega de doações a qualquer 
tipo de proselitismo ou contrapartida religiosa.

“É fundamental implementar mecanismos de segu-
rança que mantenham as pessoas mal-intencionadas 
afastadas e que evitem transgressões, irregularida-
des ou desvios de finalidade em relação aos serviços 
destinados àqueles a quem a SSVP serve com tanto 
zelo e amor. Os cursos de capacitação da SSVP tam-
bém precisam se adaptar a esse novo cenário a fim 
de que os novatos recebam uma formação adequada 
já referenciada com essa temática”, afirmou o confra-
de Renato Lima, 16º Presidente-geral.

Com o Protocolo aprovado na plenária de 2020, por 
unanimidade entre os países, espera-se, agora, que 
cada Conselho Nacional possa debater o tema inter-
namente e, assim, adaptar as normas para cada rea-
lidade local. Clique aqui para ler o Protocolo.

Clique aqui para ler o Protocolo.

Protocolo da SSVP de Salvaguarda 
e Proteção de Crianças e Pessoas 
Vulneráveisatividades internacionais

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/Modelo-de-Salvaguarda.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/Modelo-de-Salvaguarda.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/Modelo-de-Salvaguarda.pdf
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Comissão Internacional de Ajuda 
e Desenvolvimento
Relatorio 2020

A Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento ( CIAD ) perten-
ce ao Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de 
Paulo. Esta Comissão analisa os pedidos de financiamento para pro-
jetos realizados pela SSVP em todo o mundo, com foco na assistên-
cia de emergência em resposta a crises humanitárias, catástrofes, 
programas de desenvolvimento e projetos destinados a expandir e 
fortalecer a SSVP.

ACIAD também está encarregada de supervisionar a alocação de 
fundos relacionados a projetos de SSVP em todo o mundo. É 
formada por 8 voluntários da SSVP, onde todos os continen-
tes estão representados, e são apoiados por um membro 
da equipe do CGI.

A ação da CIAD é financiada com doações dos Conse-
lhos Nacionais/Superiores e, esporadicamente, com 
doações externas que se destinam principalmente a 
grandes catástrofes. O CIAD não capta recur-
sos diretamente do público em geral, 
pois esta fonte de recursos é reser-
vada aos Conselhos Nacionais/Su-
periores.

Sociedad de San Vicente de Paúl
CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL

RELATÓRIO ANUAL DA CIAD

2020

Descargar

atividades internacionais

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/03/ciad-2020-annual-report-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/ciad-2020-annual-report-pt.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/ciad-2020-annual-report-pt.pdf
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Diretoria do Conselho Geral 
promoveu a primeira reunião deste ano

No  dia 20 de fevereiro, ao meio-dia (horário de Paris), o Conselho Geral promoveu a 
primeira reunião deste ano da diretoria internacional.  

Diante da pandemia que continua afetando a huma-
nidade e impedindo os deslocamentos aéreos, a reu-
nião foi novamente online, por meio de plataformas 
digitais. 

Além dos diretores, foi convidado para participar 
da reunião o padre Giuseppe Guerra (postulador), 
que relatou novos fatos relacionados à canonização 
do Beato Antônio Frederico Ozanam. Vale registrar 
que esta reunião foi a primeira na qual três novos 
Vice-presidentes Internacionais, convidados recen-
temente pelo Presidente-geral,  debutaram em suas 
funções: confrade Ralph Middlecamp (Estados Uni-
dos), confrade Antonio Gianfico (Itália) e confrade 
Juan Manuel Buergo (Espanha).

A leitura espiritual foi coordenada pelo padre Andrés 
Motto, CM, assessor espiritual do Conselho Geral, 
que fez uma reflexão sobre a Carta-Circular deste 
ano. A ata da reunião anterior, de 6 de dezembro, foi 
posta em apreciação e aprovação pela consócia Ma-
rie-Françoise, Secretária-Geral. As finanças do Con-
selho Geral foram apresentadas pelo confrade Larry 
Tuomey, Tesoureiro-Geral. 

A agenda estava repleta de assuntos que foram 

apreciados pela diretoria, como, por exemplo, a 
prorrogação de mandatos de vários Conselhos Na-
cionais que já protocolaram pedidos ao Conselho 
Geral; lançamento de cartilhas e novos livros de 
formação vicentina; as iniciativas da Família Vicenti-
na pelo mundo; detalhes sobre o “Ano de Jules De-
vaux”; a atualização do planejamento estratégico 
internacional; a revisão dos Termos de Referência 
de cada função dentro do Conselho Geral; avaliação 
sobre o adiamento dos próximos eventos interna-
cionais diante da pandemia; estágio atual do “Es-
paço Histórico Ozanam” (que será inaugurado na 
sede geral); possibilidade de novos acordos de co-
operação internacional com parceiros estratégicos; 
Encontro Online dos Vice-presidentes Territoriais 
(25 de abril); situação das comissões de trabalho 
(logomarca e estatutos); comunicação; entre outros 
itens.

Outro tema que foi foco dos debates é, obviamente, 
a crise sanitária mundial da Covid-19, uma vez que a 
pandemia vem, além das lamentáveis mortes, cau-
sando imensos danos à economia com o consequen-
te aumento da pobreza e da desigualdade social, 
exigindo que a SSVP tenha respostas mais imediatas 
para servir ao pobre com mais eficiência. 

actividades internacionalesatividades internacionais



13

O Conselho Geral Internacional da 
Sociedade de São Vicente de Paulo 
está sediado em Paris, França, e por 
meio de seus vários programas par-
ticipa de Conferências e Conselhos 
em todo o mundo. Seja por uma ca-
tástrofe natural, porque membros 
de uma Conferência ou Conselho 
tenham uma ideia promissora de 
projeto, ou simplesmente por cau-
sa da atual pandemia, sempre que 
possível, o CGI responde aos pedidos de ajuda. 

Como o CGI ajuda? 

O CGI auxilia por meio da Comissão Internacional 
de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD), do Fundo In-
ternacional de Solidariedade (FIS) e do projeto SSVP 
plus, que trabalha pelo desenvolvimento da Socie-
dade onde ela não está presente. Temos também os 
programas de Ajuda Fraterna e, por fim, os diversos 
módulos de formação desenvolvidos pelo CGI, além 
de informações sobre as atividades da Sociedade no 
mundo, tudo disponível no site:
 www.ssvpglobal.org. 

Além disso, na sede da SSVP existe uma 
equipe de colaboradores de-
dicada e competente que 
se preocupa em apoiar a 
gestão destes programas 
de apoio, bem como, as 
Conferências e Conse-
lhos. Para manter todos 
esses programas ativos, o CGI 
precisa de fundos e estes vêm 
principalmente dos países 
membros do Concordato e de 
alguns Conselhos Superiores 
ou Nacionais que o apoiam. 

Para ser membro do Concordato, o 
Conselho Superior ou o Conselho Nacional de-
vem comprometer-se a transferir anualmen-
te uma quantia em dinheiro 
previamente definida por 

actividades internacionales

eles próprios. Desta forma, o Tesou-
reiro Geral pode conhecer os fun-
dos disponíveis para redistribuí-los 
nos diferentes programas. Quanto 
mais países se juntam a este esfor-
ço coletivo, mais o CGI pode ajudar 
Conferências e Conselhos em ne-
cessidade. Este compromisso é um 
gesto de solidariedade com nossas 
irmãs e irmãos vicentinos ao redor 
do mundo e é o reconhecimento de 

que somos todos membros da mesma Sociedade e 
que nosso objetivo principal é ajudar as pessoas ne-
cessitadas. 

Às vezes, devido a uma catástrofe natural ou pande-
mia, os membros da Sociedade local podem não ter 
os recursos para cuidar das pessoas necessitadas em 
sua área. Nestes casos, é importante que eles não se 
sintam sozinhos e que saibam que todos os membros 
da Sociedade estão lá para ajudá-los. Portanto, parti-
cipar do Concordato é mais do que uma transferên-
cia de dinheiro para o CGI, é um gesto de solidarie-

dade para com os vicentinos de todo o mundo.

Convidamos todos os Conselhos Nacionais e 
Superiores que não são membros do Con-

cordato a dedicar um tempo 
para analisar sua situação 

financeira e avaliar como 
podem ajudar. Quer ade-
rir ou não ao Concorda-
to, solicitamos informar 

o Tesoureiro Geral, especi-
ficando o valor da sua ajuda, 
no seguinte endereço: 

cgi.compta@ssvpglobal.org. 

Qualquer contribuição é bem-
-vinda. 

    Que Deus te abençoe.

Concordato

Jean-Noël Cormier
Presidente do Concordato

atividades internacionais
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Por consenso, os Conselhos Superiores 
adiam a Assembleia Geral para 2023

Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais.

Reunidos em Assembleia Extraordinária, promovida 
no dia 28 de março passado, os Conselhos Superiores 
que formam parte do Comitê Executivo Internacional 
(CEI) decidiram, por consenso, postergar a Assem-
bleia Geral que seria realizada em 2022 para 2023, 
diante do forte 
impacto causado 
pela pandemia 
na vida da Socie-
dade de São Vi-
cente de Paulo. 

Participaram da 
discussão todos 
os Conselhos 
que fazem parte 
do Comitê, pre-
vistos nos Esta-
tutos da Confederação, sendo 10 “países de direito” 
(com mais de 1.000 Conferências agregadas e ativas) 
e os outros 10 são “países convidados pelo Presiden-
te-geral”. Juntas, essas nações representam 90% de 
todos os confrades e consócias do mundo.

Originalmente, o Conselho Geral havia convidado os 
países do CEI para uma votação, na qual o evento 
poderia ser excepcionalmente adiado (2023/2024) 
ou mantido em 2022 (presencial, misto ou virtual). 
Após o amplo debate entre os presidentes, o confra-
de Renato Lima, citando o espírito da Regra, fez um 
apelo amoroso para que a decisão fosse tomada por 
consenso. Na sequência, confrade Michel Lanternier, 
presidente do Conselho Nacional da França, encami-
nhou a proposta de adiamento para 2023, o que foi 
acatada por unanimidade.

“A reunião do Comitê Executivo Internacional trans-
correu numa clima de diálogo e extrema coopera-
ção. Todos puderam se expressar, manifestando as 
preocupações sobre os impactos da pandemia nas 
atividades administrativas da SSVP. Também foi 
aprovado que os candidatos aptos para as eleições 
em 2022 não serão prejudicados com a prorrogação 
para 2023, estando todos os direitos eleitorais devi-

damente garantidos”, explicou o confrade Renato 
Lima.

A Assembleia Geral é um momento solene em que 
os 152 territórios que integram a nossa Confederação 

elegem o novo 
Presidente-geral. 
É um momento 
simbólico, de fes-
ta e de renova-
ção. No caso da 
próxima Assem-
bleia Geral, além 
das eleições, ha-
verá a votação de 
alguns aperfeiço-
amentos nos Es-
tatutos da Confe-

deração, cujo processo é recomendável que aconteça 
presencialmente, tendo em vista a importância dos 
temas em exame, artigo por artigo, detalhadamente.

Com o adiamento da Assembleia, espera-se que até 
lá a pandemia da Covid-19 esteja devidamente con-
trolada, à medida que as vacinas vão sendo aplicadas, 
e que as fronteiras entre as nações estejam sendo 
liberadas para permitir os voos. A diretoria do Con-
selho Geral ainda não decidiu, mas provavelmente a 
Assembleia Geral de 2023 será promovida em Roma 
(Itália).

PAÍSES QUE INTEGRAM O 
COMITÊ EXECUTIVO INTERNACIONAL

Austrália
Brasil
Rep. Dem. Congo
Inglaterra e Gales
Índia 
Irlanda
Itália
Estados Unidos
Nigéria
Zâmbia 

Países Baixos
Uruguai
Tonga
Indonésia
Moçambique 
França
Canadá
Portugal
Coreia do Sul
Filipinas

governança
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Papa Francisco nomeia o Presidente-geral 
da SSVP para integrar mais um Dicastério do Vaticano

O papa Francisco nomeou o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente-geral da Sociedade de São Vicente de Paulo, como membro do 

Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.  

“Recebi, com enorme emoção, a notícia da nomea-
ção do Santo Padre para representar os vicentinos 
do mundo inteiro neste importante Dicastério, cujo 
foco de atuação tem muito a ver com a prática ca-
ritativa da nossa Sociedade. É uma honra imensa e 
também um grande privilégio participar deste Di-
castério, que é um dos mais importantes da Santa 
Sé”, comentou o confrade Renato Lima.

O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Hu-

mano Integral foi criado pelo Papa Francisco como 
resultado da fusão de várias comissões e conse-
lhos pontifícios, entre eles, o extinto “Cor Unum”, 
do qual a Sociedade de São Vicente de Paulo fazia 
parte. 

Segundo os estatutos do órgão, em vigor desde 1º 
de janeiro de 2017, o Dicastério atua nos campos 
da justiça e paz, de migração e refugiados, da saú-
de, de obras de caridade e do cuidado com a cria-

igreja e ssvp
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ção divina. À luz do Evangelho e da doutrina social 
da Igreja, o Dicastério promove o desenvolvimento 
humano integral, com especial atenção aos necessi-
tados, menores, doentes e desempregados, incluin-
do a assistência em catástrofes naturais.

Compete ainda ao Dicastério a promoção da solida-
riedade com os mais vulneráveis, particularmente, 
através das celebrações dos dias mundiais da paz 
(1º de janeiro), do migrante (20 de junho) e do do-
ente (11 de fevereiro). Também, de acordo com os 
estatutos do Dicastério, existem três comissões de 
trabalho: “Comissão da Caridade”, “Comissão da 
Ecologia” e “Comissão da Saúde”.

O Dicastério é presidido por um prefeito (cardeal 
Peter Turkson), assistido por um secretário (monse-
nhor Bruno Marie Duffé) e por um secretário adjun-
to (padre Augusto Zampini Davies), além de quatro 
subsecretários, consultores e especialistas. A agen-
da de atividades para 2021, prevendo a realização 
de uma Assembleia Plenária, será divulgada em bre-
ve no site do Dicastério (www.humandevelopment.
va), em italiano, inglês e espanhol.

Além deste Dicastério, a Sociedade de São Vicente 
de Paulo, por meio do Presidente-geral, também faz 
parte, desde 2018, do Dicastério para os Leigos, a 
Família e a Vida (www.laityfamilylife.va) e encontra-
-se em tratativas para ingressar no Dicastério para 

a Comunicação, a convite do 
Vaticano. 

A palavra “dicastério”, inco-
mum em vários dicionários 
e idiomas, pode ser traduzi-
da como “departamento da 
Cúria Romana” exercendo 
funções de governo, equi-
valente aos ministérios exis-
tentes nos países.

Diploma de nomeação, escrito 
em latim, do confrade RENATUM 
LIMA DE OLIVEIRA, assinado 
pelo cardeal Peter Turkson em 
nome do papa Francisco. 

O diploma é do dia 11 de 
novembro de 2020 e prevê um 
mandato de cinco anos.

Papa Francisco nomeiao Presidente-geral 
da SSVP para integrar mais um 
Dicastério do Vaticanoigreja e ssvp
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“Fratelli tutti”
A encíclica visa promover a aspiração universal à fraternidade e à amizade social. 

Partindo da nossa pertença comum à família huma-
na, do reconhecimento de que somos irmãos porque 
somos filhos do mesmo Criador, estamos todos no 
mesmo barco, e por isso devemos ter consciência 
que, num mundo globalizado e interligado, só juntos 
podemos nos salvar.

No pano de fundo da Encíclica está a pandemia Co-
vid-19. A emergência global de saúde tem ajudado a 
mostrar que “ninguém pode enfrentar a vida isola-
do” e que é chegado o momento de “sonhar, então, 
como uma única família humana” na qual “somos to-
dos irmãos”.
 
“Nuvens negras sobre um mundo fechado”

No primeiro capítulo do documento, o Papa reflete 
sobre as múltiplas distorções da contemporanei-
dade: a manipulação e a deformação de conceitos 
como democracia, liberdade, justiça; perda de senso 
de comunidade social e da história; egoísmo e indi-

ferença para com o bem comum; o predomínio de 
uma lógica de mercado baseada no lucro e na cul-
tura do desperdício; desemprego, racismo, pobreza; 
a disparidade de direitos e suas aberrações, como 
escravidão, tráfico de pessoas, mulheres submetidas 
e depois forçadas a abortar, tráfico de órgãos. Esses 
são problemas globais que exigem ação global.
 
O amor constrói pontes: o bom samaritano

No segundo capítulo, “Um estrangeiro na estrada”, 
o Papa destaca que, numa sociedade doentia que 
dá as costas ao sofrimento e é “analfabeta” no cui-
dado dos frágeis e vulneráveis, todos somos chama-
dos - como o bom samaritano - tornar-se próximo de 
outras pessoas, superando preconceitos, interesses 
pessoais, barreiras históricas e culturais. Na verda-
de, todos somos corresponsáveis   em criar uma so-
ciedade capaz de incluir, integrar e levantar os que 
caíram ou sofrem. O amor constrói pontes e “somos 
feitos para o amor”, acrescenta o Papa, estimulando 

especialmente os cristãos a re-
conhecerem Cristo no rosto de 
cada excluído.
 
Os direitos não têm fronteiras

Uma sociedade fraterna, por-
tanto, será aquela que promo-
va a educação para o diálogo 
para superar o “vírus” do “in-
dividualismo radical” e permi-
tir que cada um dê o melhor 
de si. A começar pela proteção 
da família e pelo respeito pela 
sua “missão primária e vital de 
educar”. Existem duas “ferra-
mentas”, em particular, para al-
cançar este tipo de sociedade: 
a benevolência, o querer verda-
deiramente o bem para o ou-

Resumo “Fratelli tutti” do artigo de Isabella Piro publicado no VaticanNews

igreja e ssvp
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tro, e a solidariedade, que cuida da 
fragilidade e se expressa no serviço 
às pessoas e não as ideologias, com-
batendo à pobreza e à desigualdade. 
A ninguém pode ser negado o direito 
de viver com dignidade.
 
Migrantes: gestão global para pla-
nejamento de longo prazo

Uma parte do segundo capítulo e 
todo o quarto; Intitulados “Um co-
ração aberto a todo o mundo”, são 
dedicados à questão da migração. 
Com suas vidas “em jogo”, fugindo 
de guerras, perseguições, desastres 
naturais, mercado e publicidade sem 
escrúpulos, desenraizados de suas 
comunidades de origem, os migrantes devem ser 
acolhidos, protegidos, apoiados e integrados. As mi-
grações desnecessárias devem ser evitadas, disse o 
Papa, criando oportunidades concretas de viver com 
dignidade nos países de origem. Mas, ao mesmo 
tempo, o direito de buscar uma vida melhor em ou-
tro lugar deve ser respeitado.

O Papa também pede que o conceito de “plena ci-
dadania” seja estabelecido na sociedade e que o uso 
discriminatório do termo “minorias” seja rejeitado. 
Desta forma, os países poderão considerar o concei-
to de “família humana”.
 
Política: uma valiosa forma de caridade

O tema do quinto capítulo é “Uma política melhor’’, 
que representa uma das formas mais valiosas de ca-
ridade, porque se coloca a serviço do bem comum 
e reconhece a importância das pessoas, entendidas 
como seres abertos ao debate e ao diálogo. A melhor 
ajuda para um pobre, explica o Papa, não é só o di-
nheiro, que é um remédio temporário, mas também 
permitir que tenha uma vida digna pelo trabalho. A 
verdadeira estratégia de combate à pobreza não visa 
simplesmente conter ou tornar inofensivos os indi-
gentes, mas promovê-los com uma perspectiva soli-
dária e subsidiária. Além disso, a tarefa da política é 
encontrar uma solução para tudo que viola os direi-
tos humanos fundamentais.

O mercado, por si só, não pode resolver todos os 
problemas. A reforma da ONU é necessária 

A política de que necessitamos é uma política cen-
trada na dignidade humana e não sujeita ao finan-
ciamento porque “o mercado, por si só, não pode 
resolver todos os problemas”. Outra esperança 
que a Encíclica lança refere-se à reforma da ONU: 
a tarefa das Nações Unidas será dar conteúdo ao 
conceito de “família das nações” que trabalha pelo 
bem comum, a erradicação da indigência e a pro-
teção dos direitos humanos. Ao recorrer implaca-
velmente à “negociação, mediação e arbitragem” 
- afirma o documento papal - a ONU deve promo-
ver a força da lei em vez da lei da força, favorecen-
do acordos multilaterais que protejam melhor até 
mesmo os Estados mais fracos. 

O milagre da bondade 

Do sexto capítulo, “Diálogo e amizade em socieda-
de”, surge também o conceito de vida como a “arte 
do encontro” com todos, mesmo com as periferias 
do mundo e com os povos indígenas, porque “cada 
um pode aprender algo de outros. Ninguém é inútil 
e ninguém é dispensável. “ Com efeito, o verdadei-
ro diálogo é aquele que permite respeitar o ponto 
de vista dos outros, os seus legítimos interesses e, 
sobretudo, a verdade da dignidade humana. 

“Fratelli tutti” resumo “Fratelli 
tutti” do artigo de Isabella Piro 
publicado no VaticanNewsigreja e ssvp
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A arte da paz e a importância do perdão 

O valor e a promoção da paz se refletem no sétimo 
capítulo, “Caminhos de um encontro renovado”, 
no qual o Papa destaca que a paz está relacionada 
com a verdade, a justiça e a misericórdia. Longe do 
desejo de vingança, é “pró-ativa” e busca formar 
uma sociedade baseada no serviço ao próximo e 
na busca da reconciliação e do desenvolvimento 
mútuo. 

Guerra nunca mais, um fracasso da humanidade
 
Uma parte do sétimo capítulo centra-se na guerra: 
não é “um fantasma do passado” - frisa Francis-
co - “mas uma ameaça constante”, e representa “a 
negação de todos os direitos”, “um fracasso da po-
lítica e da humanidade “, e” uma derrota apunha-
ladora diante das forças do mal “que conduzem 
ao” abismo “. Com o dinheiro investido em armas, 
o Papa sugere a criação de um fundo mundial para 
a eliminação da fome.

A pena de morte é inadmissível e deve ser abolida 

Francisco expressa uma posição igualmente clara 
a respeito da pena de morte: ela é inadmissível e 
deve ser abolida em todo o mundo, porque “nem 

mesmo um assassino perde sua dignidade pesso-
al”. 

Insiste na necessidade de respeitar “a sacralidade 
da vida” quando hoje “algumas partes da nossa fa-
mília humana, ao que parece, podem ser facilmen-
te sacrificadas”, como os nascituros, os pobres, os 
deficientes e os idosos. 

Garantia de liberdade religiosa 

No oitavo e último capítulo, o Papa enfoca as “Re-
ligiões a serviço da fraternidade em nosso mun-
do” e mais uma vez destaca que a violência não 
se baseia nas convicções religiosas, mas nas suas 
deformações. Assim, atos “deploráveis”, como atos 
de terrorismo, não são devidos à religião, mas a 
interpretações errôneas de textos religiosos, bem 
como a “políticas ligadas à fome, pobreza, injusti-
ça, opressão”. O terrorismo não deve ser apoiado 
com dinheiro ou armas, muito menos com cober-
tura da mídia, porque é um crime internacional 
contra a segurança e a paz mundial e, como tal, 
deve ser condenado.

Ao mesmo tempo, o Papa destaca que um caminho 
de paz entre as religiões é possível e que, portanto, 
é necessário garantir a liberdade religiosa, direito 

humano fundamental para 
todos os fiéis. 

As últimas linhas do Do-
cumento são dedicadas 
a duas orações: uma “ao 
Criador” e outra a uma 
“Oração ecumênica cristã”, 
para que o coração da hu-
manidade abrigue “um es-
pírito de fraternidade”.

igreja e ssvp
“Fratelli tutti” resumo “Fratelli 
tutti” do artigo de Isabella Piro 
publicado no VaticanNews
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Milagres e mais milagres
Todos os confrades e consócias do mundo inteiro 
sabem que, graças ao Bom Deus, os documentos a 
respeito de um suposto novo milagre atribuído ao 
bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam já se 
encontram em mãos da Congregação para a Causa 
dos Santos, órgão da Santa Sé responsável pela bea-
tificação e canonização de futuros santos católicos. 
Mas muitos vicentinos não sabem dos detalhes que 
envolveram a entrega de tais documentos em Roma. 
Vou aqui apresentá-los.

Primeiramente, o Tribunal Eclesiástico da cidade de 
Mariana (Brasil) foi extremamente célere, ao ter-
minar as análises e os estudos em 11 meses de tra-
balho, após reunir os testemunhos e informes mé-
dicos apontando a existência de uma possível cura 
extraordinária, pela intercessão de Ozanam, de um 
bebê, ainda em gestação, com 13 semanas de vida, 
desenganado pela medicina. 

Vale, aqui, relembrar que o suposto milagre aconte-
ceu em 2014, e a mãe da criança havia tentado di-

vulgar o ocorrido, sem sucesso àquela altura. Mas 
ela não perdeu as esperanças! A senhora entrou 

em contato comigo em setembro de 2016, por 
meio de um longo e-mail relatando todo o caso 
com riqueza de detalhes, o que me motivou a 
abrir uma comissão especial para investigar a 
veracidade dos fatos. Graças a Deus, a comis-
são deu parecer positivo, e assim o Conselho 
Geral entrou em contato com a Arquidiocese 
de Mariana para iniciar o processo de investi-

gação local.

Este processo foi encerrado recentemente, 
em setembro do ano passado, em plena 

pandemia mundial. Tive a alegria de ter 
sido designado, por Dom Airton José 

dos Santos (arcebispo de Mariana), 
como “portador oficial”, encar-

regado de levar, pessoalmente, 
uma caixa de 12 quilos, con-
tendo cerca de 1.000 pági-
nas, à sede da Congregação 
para a Causa dos Santos, em 
Roma. Mas, como eu poderia 
cumprir com essa missão, es-

tando as fronteiras dos países 
fechadas devido à crise sanitá-

ria? Como isso seria possível? Aqui 
Deus começa a operar “outros mila-

gres”.

Comprei a passagem e comecei a escre-
ver para as embaixadas e consulados dos 

países envolvidos para obter as devi-

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

canonização
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com 13 semanas de gestação, em 2014) demonstram 
a força intercessora poderosa de Ozanam junto às 
grávidas, aos fetos, aos bebês, às crianças, ou seja, na 
defesa da vida e contra o aborto. Mais um “milagre” 
dentro de outros milagres.

Quero, antes de encerrar, agradecer a algumas pes-
soas que foram fundamentais para que o processo do 
provável segundo milagre pudesse ter tido o desfecho 
favorável que obteve: padre Vinícius Teixeira, padre 
Getúlio Grossi, padre Luiz Botelho, monsenhor Nata-
li Starlino, Dom Airton dos Santos e toda a Comissão 

de Canonização do Conselho Geral, nas pessoas 
do padre Giuseppe Guerra e dos confrades 

Antonio Gianfico e Sebastián Gramajo. 
Um destaque especial ao excelente 
trabalho do 11º Presidente-geral, 
Amin Abouhamad de Tarrazi, que 
conquistou a beatificação em 1997, 
sob as bênçãos do papa João Paulo 
II. Sem o trabalho dedicado e efi-

ciente desses colaboradores, nada 
teria acontecido agora.

A canonização de Ozanam é prioridade 
para o Conselho Geral Internacional. Há ou-

tros supostos milagres em estudo, mas esse último, 
de Mariana, parece-nos muito forte. Vamos continuar 
rezando e esperando a decisão da Santa Igreja, com 
fé. Este Presidente-geral lhes garante que tudo está 
sendo feito para que a canonização de Ozanam seja 
uma realidade nos próximos meses. Aos meus irmãos 
vicentinos e às minhas irmãs vicentinas, eu digo: não 
parem suas orações pela canonização de Ozanam, 
pois ela está MUITO próxima! Muito mesmo!

Milagres e mais milagres

das autorizações, tentando encaixar o meu caso 
em alguma das exceções da legislação. O voo teria 
início em Brasília, passando por Lisboa e Paris, e só 
depois chegaria a Roma. Ou seja, eram três nações 
que teriam que ser consultadas sobre a possibilida-
de de um brasileiro poder deslocar-se para a Europa 
em plena época de fronteiras fechadas. Até mesmo a 
Nunciatura Apostólica em Brasília foi acionada para 
me ajudar.

Muitas pessoas me alertaram que seria muito difí-
cil, senão impossível, a viagem a Roma, numa fase 
da pandemia em que vários países decretaram lock-
down, fortes quarentenas e toque de recolher. Mui-
tos vicentinos com quem eu falava, de diversos paí-
ses, apesar da alegria da notícia do possível segundo 
milagre, não conseguiam esconder uma espécie de 
“otimismo disfarçado”. Mas eu jamais perdi 
as esperanças. E pedi a Ozanam que me 
protegesse e me conduzisse a Roma, 
sem que nada pudesse me impe-
dir, atrasar ou atrapalhar (Atos 12, 
1-19).

E as minhas orações foram ouvi-
das! Consegui entrar em todos 
os voos planejados. Eu estava 
portando os documentos e as 
autorizações legais, além de um 
visto temporário português. Não fui 
abordado por nenhuma autoridade ae-
roportuária ou do setor de imigração. Aden-
trei em território italiano sem nenhum tipo de impe-
dimento. Nenhuma pergunta foi-me feita. Portando 
exames negativos de Covid-19, meu passaporte foi 
devidamente carimbado, e muita emoção invadiu 
o meu coração quando entrei no primeiro táxi, em 
Roma, em direção à Casa Mãe dos Religiosos de São 
Vicente de Paulo, para hospedagem. Foram vários 
milagres que aconteceram simultaneamente. Posso 
também dizer que nunca havia rezado tanto dentro 
de um avião...

Se for reconhecido por Roma, esse segundo milagre 
será o elemento que faltava para a declaração da san-
tidade de Ozanam. Os caminhos de Deus são maravi-
lhosos, pois tanto o primeiro milagre (criança de 18 
meses de idade, em 1926) quanto o segundo (bebê 

Se for reconhecido por Roma, esse 
segundo milagre será o elemento 
que faltava para a declaração da 
santidade de Ozanam

canonização

O Conselho Geral roga a todos os confrades e con-
sócias 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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Jejum: o Conselho Geral lança uma campanha 
espiritual pela canonização do 

Bem-aventurado Ozanam

Os membros da SSVP estão con-
vidados a fazer jejum no dia 
23 de cada mês, até a cano-
nização

No dia 23 de abril, comemoramos duas 
datas relevantes para a Sociedade de São 
Vicente de Paulo: o nascimento do bem-aven-
turado Antônio-Frederico Ozanam (1813) 
e a criação da primeira “Conferência de 
Caridade” (1833).  O 23 de abril é, por-
tanto, um dia muito especial para todos 
nós, confrades e consócias, sobretudo em 
tempos de pandemia. 

Para fortalecer essas datas, o Conselho Geral Interna-
cional lança a Campanha Espiritual pela Canonização 
de Ozanam. Por sugestão do nosso Presidente-geral, 
confrade Renato Lima de Oliveira, esta campanha 
consiste em que todos os confrades e consócias do 
mundo inteiro façam, todo dia 23, um jejum dedicado 
à canonização de Ozanam (jejum de acordo com os 
preceitos da Santa Igreja, com discrição e segundo os 
hábitos de cada lugar).

“O jejum, a oração e a caridade são meios que nos 
ajudam no processo de conversão. Portanto, ao mes-
mo tempo em que pedimos a Deus por Ozanam, tam-
bém estamos nos purificando. Devemos oferecer esse 
jejum a Deus, rogando pela rápida canonização de 
Ozanam. Esse é o nobre propósito desse jejum suge-
rido pelo Presidente-geral”, explicou o padre Andrés 
Motto, assessor espiritual do Conselho Geral Interna-
cional.

Por que foi escolhido o dia 23 de cada mês para se re-
alizar o jejum pela intenção de Ozanam? O número 23 
é muito significativo na vida dos vicentinos. Ozanam 
nasceu no dia 23 de abril de 1813, casou-se no dia 23 
de junho de 1841, fundou com os amigos a Conferên-
cia de Caridade em 23 de abril de 1833, escreveu o 

testamento em 23 de abril de 1853 e presenteava à 
amada esposa Amélia com um ramo de flores, sem-
pre no dia 23 de cada mês. Ou seja, 23 é o número 
que melhor simboliza a figura de Ozanam na vida de 
cada confrade e consócia.

As Sagradas Escrituras estão repletas de exemplos 
envolvendo o jejum. Deus preservou Nínive da des-
truição porque os habitantes daquela cidade fizeram 
jejum (Jonas 3, 5). Ester pediu que todos os judeus 
jejuassem para que Deus os livrasse do genocídio dos 
persas (Ester 4, 16). Aos discípulos, Jesus assegurou 
que os demônios só podem ser expulsos pela oração 
e pelo jejum (Mateus 17, 21). O próprio Jesus, du-
rante a tentação no deserto, fez um jejum de 40 dias 
para livrar-se do Maligno (Lucas 4, 2),

“O jejum é uma ferramenta espiritual muito pode-
rosa. Por isso, todos estão convidados a se engajar 
nesta Campanha Espiritual, sempre no dia 23 de cada 
mês, até que a Santa Igreja proclame oficialmente a 
canonização de Ozanam, o que ocorrerá em breve, 
não temos dúvidas. Oremos”, exortou nosso Presi-
dente Renato.

canonização
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história vicentina

Seguindo os passos de nossos padroeiros 
e fundadores

Paris, França, é a pátria ancestral de todos os vicentinos; o terreno onde nossos santos e 
beatos caminharam, as casas onde moravam, as igrejas onde adoravam e pregavam e as 

ruas onde serviam aos pobres de Cristo.

“Nunca rezei tão bem como nas ruas”, disse certa 
vez a Beata Irmã Rosalía Rendu.

Como os vicentinos dos Estados Unidos planejam, 
para o final do ano, uma peregrinação a Paris a fim 
de aprofundar a herança vicentina, o Presidente do 
Conselho Nacional dos Estados Unidos, Ralph Mi-
ddlecamp, preparou uma visita virtual para com-
partilhar os lugares e as histórias de nossa herança 
em uma sessão de Zoom que aconteceu durante a 
“Reunião do Meio do Ano”.

Convidamos nossos irmãos e irmãs vicentinos de 
todo o mundo para ver esta gravação. A maioria de 
nós pode nunca ter a chance de visitar Paris pes-
soalmente, mas essas imagens, junto com as per-
cepções históricas de Ralph Middlecamp, o farão 
reviver a Paris de Vicente e Luisa, Federico e Rosa-
lía - a Paris que compartilhamos em nossa Herança 
Vicentina .

“Participei da bela apresentação histórica que o 
confrade Ralph fez a respeito dos pontos vicen-
tinos mais significativos de Paris, nos tempos de 
Vicente, Luísa, Ozanam e seus amigos. Aprendi 
muito com ele. Foram muitas informações novas, 
como, por exemplo, a campanha feita pelo Conse-
lho Geral para a construção da Igreja Sacre Coeur 
de Paris. O confrade Ralph é um dos maiores es-
pecialistas de fatos históricos da SSVP e da Família 
Vicentina, e agradecemos a Deus por essa grande 
bênção”, ressaltou o confrade Renato Lima, 16º 
President-geral.

https://vimeo.com/521126741

Ralph Middlecamp
Presidente do Conselho Nacional 

dos Estados Unidos

https://vimeo.com/521126741
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família vicentina

“Por Amor, comprometidos a cuidar”
COMUNICADO DA FAMÍLIA VICENTINA DE PORTUGAL SOBRE A APROVAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI QUE DESPENALIZA A EUTANÁSIA

A Família Vicentina é composta pelas congregações e 
movimentos laicais católicos inspirados no carisma de 
São Vicente de Paulo. 

Em Portugal, a Família Vicentina conta com os seguin-
tes ramos: Congregação da Missão (Padres Vicenti-
nos), Irmãs Filhas da Caridade (Irmãs Vicentinas), So-
ciedade de São Vicente de Paulo, Juventude Mariana 
Vicentina, Associação Internacional de Caridade, As-
sociação da Medalha Milagrosa e Colaboradores da 
Missão Vicentina. 

São milhares de membros que, no nosso país, continu-
am a obra iniciada por São Vicente de Paulo em 1617, 
dedicando-se diretamente ao serviço dos nossos ir-
mãos que se encontram nas mais diversas situações de 
pobreza.

Na sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, os deputados da 

Assembleia da República aprovaram o projeto de lei 
que permite a antecipação da morte medicamente as-
sistida por decisão da própria pessoa, despenalizando 
a prática da eutanásia em Portugal. Face a esta apro-
vação, a Família Vicentina de Portugal emite o seguinte 
COMUNICADO:

Todo o mundo, e Portugal em especial, vive atualmen-
te um momento de catástrofe sanitária provocada pelo 
contágio resultante da propagação da COVID-19, estan-
do toda a sociedade portuguesa completamente foca-
da na salvação do maior número de vidas humanas, 
tentando evitar a morte dos irmãos que infelizmente 
sofrem na carne as chagas provocadas pelo vírus;

Neste momento em que a pandemia a todos uniu na 
luta pela preservação da vida humana, de forma disso-
nante a maioria dos deputados à Assembleia da Repu-
blica, contrariando os pareceres das ordens profissio-
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nais do setor da saúde e do Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida, aprovou a despenalização da 
eutanásia, permitindo – caso a lei venha a entrar efeti-
vamente em vigor – que a pessoa possa solicitar a ante-
cipação da morte;

Enquanto Família Vicentina, a nossa missão é, há cen-
tenas de anos, cuidar de vidas, apoiar todos os nossos 
irmãos mais frágeis, incluindo os que são atingidos 
pela doença, procurando, todos os dias, confortá-los 
corporal e espiritualmente nas suas casas, nos hospi-
tais, nos lares, nas residências de idosos, nas unidades 
de cuidados paliativos;

Neste sentido, para a Família Vicentina, a despenaliza-
ção da eutanásia agora aprovada, suscita uma legítima 
interrogação sobre os verdadeiros motivos desta pres-
sa e representa, para além de um claro retrocesso ci-
vilizacional, uma desistência inaceitável das vidas dos 
nossos irmãos fragilizados pela doença, pois achamos 
que a vida de cada um de nós é um dom e é também 
nossa convicção absoluta que todas as vidas impor-
tam;

Por isso, repudiamos veementemente o projeto de lei 
aprovado, na medida em que manifesta uma posição 
de um Estado que prefere desistir de vidas humanas 
em detrimento de assegurar o direito à proteção da 
saúde, previsto no catálogo de direitos, liberdade e 
garantias da Constituição da República Portuguesa, de 

um Estado que abre a porta para uma cultura de morte 
em vez de privilegiar a cultura da vida;

Apesar deste revés, a Família Vicentina reafirma que 
continuará sempre a defender a vida em todas as suas 
formas e etapas e não abandonará nunca os nossos ir-
mãos que se encontrem numa situação de doença, tudo 
fazendo para que se beneficiem de todos os cuidados 
corporais e espirituais, para que mantenham a dignida-
de;

Por fim, apelamos em especial ao Senhor Presidente 
da República, para que faça tudo o que estiver ao seu 
alcance para impedir que o projeto de lei, agora aprova-
do, entre em vigor, designadamente solicitando a fiscali-
zação da constitucionalidade junto do Tribunal Constitu-
cional, de forma a travar a despenalização da eutanásia 
no nosso país.

Por Amor, comprometidos a Cuidar!

Lisboa, 30 de janeiro de 2021.

Província Portuguesa da Congregação da Missão
Província Portuguesa das Filhas da Caridade

Sociedade de São Vicente de Paulo
Juventude Mariana Vicentina

Associação Internacional de Caridade
Associação da Medalha Milagrosa

Colaboradores da Missão Vicentina

família vicentina Por Amor, comprometidos a cuidar
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Família Vicentina 
demonstra apoio 
integral à canonização 
de Ozanam
Como é bom estar em família! Como é bom viver em família! 
E, mais ainda, como é bom quando a família nos dá apoio to-
tal! Assim se sentem os membros da Sociedade de São Vicente 
de Paulo em relação à FAMÍLIA VICENTINA que, recentemente, 
aprovou um gesto tão generoso e bastante significativo.

O Comitê Executivo da Família Vicentina (cuja sigla em inglês é 
VFEC – Vincentian Family Executive Committee), ao reunir os 
principais líderes mundiais numa reunião virtual, aprovou uma 
moção de apoio integral à causa da canonização do bem-aven-
turado Antônio-Frederico Ozanam, um dos sete fundadores da 
SSVP, tendo em vista um suposto novo milagre em investigação 
pelo Vaticano.

Na declaração oficial, o Comitê Executivo destaca a rica biografia de Oza-
nam, assim como as virtudes desse santo homem e a importância da 
eventual canonização dele para a SSVP, para a Família Vicentina, para 
a Igreja e para toda a humanidade. “Pedimos a todos os membros da 
Família Vicentina que, juntos, intensifiquem suas orações por esta nobre 
causa”, reforça a nota assinada pelas lideranças vicentinas.

“Em nome de todos os confrades e consócias da SSVP pelo mundo in-
teiro, quero agradecer aos líderes da Família Vicentina que assinaram 
a declaração, oferecendo apoio à causa. Este compromisso da Família 
Vicentina é essencial para que a devoção a Ozanam possa crescer e se 
espalhar ainda mais, ele que foi exemplo de leigo que soube, como nin-
guém, seguir os passos de São Vicente e valorizar o papel da família na 
sociedade”, afirmou o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º Presiden-
te-geral.

Segundo o confrade Ricardo Tavares, coordenador do Departamento da 
Família Vicentina no âmbito do Conselho Geral, fazer parte da Família é 
um verdadeiro presente de Deus e um grande orgulho. “A parceria entre 
a SSVP e a Família Vicentina gera benefícios mútuos. É uma via de mão 
dupla, em que ambos ganham. Essa é a riqueza de pertencer à Família, 
especialmente no aspecto espiritual”, considerou o confrade Ricardo.

Na declaração oficial, 
o Comitê Executivo 
destaca a rica biografia 
de Ozanam, assim 
como as virtudes 
desse santo homem 
e a importância da 
eventual canonização 
dele para a SSVP, para 
a Família Vicentina, 
para a Igreja e para 
toda a humanidade

Clique aqui para ler a declaração de apoio da 
Família Vicentina à causa de Ozanam.

família vicentina

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/FAMVIN-Resolution-Portuguese.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/FAMVIN-Resolution-Portuguese.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/FAMVIN-Resolution-Portuguese.pdf
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SSVP participa de painel sobre 
os sem-teto em evento 
nas Nações Unidas
Os convidados partilharam ideias e projetos 
para reduzir a pobreza. e o número de sem-teto pelo mundo

No último dia 9 de fevereiro, o 16º Presidente-geral 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, confrade Re-
nato Lima de Oliveira, participou do painel “Como os 
meios de comunicação podem ajudar a reduzir o nú-
mero de sem-teto no mundo?”, juntamente com ou-
tros especialistas no assunto. O número de interes-
sados que assistiram ao debate, realizado online pela 
plataforma Zoom, chegou a mais de 120 pessoas. 

A iniciativa do evento partiu da Família Vicentina, 
cujos ramos atuam juntos nas Nações Unidas, em 
Nova Iorque (EUA). A webinar é considerada um 
“evento paralelo” à 59ª Sessão da Comissão para o 
Desenvolvimento Social das Nações Unidas, que es-
tava sendo realizada naquela semana. Esse tipo de 
“evento lateral”, organizado pela sociedade civil, é 
muito comum nas Nações Unidas durante a promo-
ção de sessões e seminários oficiais.

família vicentina
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A irmã Teresa Kotturan, da Federação das Irmãs da 
Caridade, atuou como moderadora do evento. Ela 
elogiou os painelistas que trouxeram informações re-
levantes sobre como empregar as tecnologias digitais 
no sentido de oferecer mais serviços e recursos para 
a redução do número de sem-abrigo pelo mundo, 
especialmente agora, durante a crise sanitária que 
ampliou as desigualdades. O discurso dela está dis-
ponível ao final deste texto.

O Presidente-geral iniciou a palestra destacando que 
falava não somente em nome da SSVP, mas, sobre-
tudo, em nome da Família Vicentina, responsável 
pela criação da Famvin Homeless Alliance (FHA) e da 
Campanha 13 Casas, que vêm alcançando excelentes 
resultados até agora. Renato enfatizou que, desde a 
fundação da SSVP, as Conferências atuam para redu-
zir a pobreza e dar moradia digna às pessoas mais 
necessitadas. Ele citou exemplos de iniciativas con-
cretas da SSVP junto aos sem-teto em quatro lugares: 
Estados Unidos, Brasil, Canadá e Nepal. O presidente 
Renato enfatizou que a exclusão digital é um das for-
mas de pobreza social mais nefastas.

Os outros painelistas também contribuíram na dis-
cussão sobre o tema. Bill Soward (Shelter Tech) de-
fendeu que a conectividade é um direito básico fun-
damental do ser humano, divulgando um projeto de 
wi-fi gratuito em abrigos de sem-teto nos Estado Uni-
dos. Maheshwari Balan (Dom Bosco Forum) ressal-
tou a importância da tecnologia para tirar as crianças 
e os jovens das ruas, que vivem em grave risco social. 

Lydia Stazen (Institute of Global Homelessness) dis-
correu sobre a importância de se falar institucional-
mente sobre os sem-teto nos fóruns internacionais 
e governamentais, além de apresentar estatísticas 
recentes sobre o assunto. Por fim, Rajarshi Sircar (Lo-
reto Rainbow Homes) enfatizou outros problemas re-
lacionados aos sem-teto, como a depressão e as dro-
gas, constituindo um desafio adicional às entidades 
sociais que lutam contra essa triste situação. 

Clique aqui para ver a palestra 
do confrade Renato Lima, em 
formato PDF (em língua inglesa)

Clique aqui para assistir ao debate. 
A participação do confrade Renato 
vai do minuto 34 ao minuto 47.

Clique aqui para ler o discurso de 
abertura da irmã Teresa Kotturan, 
mediadora do evento, em inglês.

SSVP participa de painel sobre os 
sem-teto em evento nas Nações Unidasfamília vicentina

https://www.youtube.com/watch?v=rrwECHznDks
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/UN-side-event-9-February-2021-SSVP-presentation.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/02/Introduction-to-Webinar-2_9.pdf
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espiritualidade

Andrés R. M. Motto, CM.
Conselheiro espiritual internacional

Queridos irmãos e irmãs 
da SSVP, recebam uma 
saudação muito sincera. 
Vos escrevo de Paris, 
no meu quarto da Casa 
Mãe Lazarista. É uma 
noite fria de inverno. 
Escrevo enquanto bebo 
um chá. Para mim, es-
crever é uma forma de 
expressar que a vida nos 
surpreende e nos envolve.

Bem, já estamos no ano de 2021. A 
pandemia ainda continua! Mas acredito 
que, se fizermos as coisas direito, mais cedo 
ou mais tarde, derrotaremos o coronavírus. 
Nesta meditação, retorno a algumas ideias da Car-
ta Circular do ano de 2021 do nosso Presidente Re-
nato Lima de Oliveira. Um ano que, com esperança, 
o considera um tempo de reconstrução e um novo 
começo. Neste texto, ele propõe que a fraternida-
de seja vivida entre os irmãos e irmãs da Sociedade. 
No que diz respeito aos nossos queridos pobres, ele 
nos convida a estar com eles com ternura e audácia. 
Como uma “ponte” que une os membros da socieda-
de aos pobres, ela formula empatia com todos. Isso 
me inspira com dois temas.

Ponto um. A coexistência é um tema “oceânico”, mas 
direi apenas um aspecto. É verdade que é difícil viver-
mos juntos. No trabalho, na família ... na SSVP. Como 
também é difícil para nós sermos normais. Acredito 
que uma das bases da convivência é dar aos outros 
o que eles precisam. Além disso, isso é próprio de  

uma boa pessoa. A surpresa 
é que, agindo assim, ge-

ralmente os outros vão 
nos ajudar ou dar o ca-
rinho de que tanto ne-
cessitamos. Esta é uma 
das chaves para viver-
mos juntos, governar, 

fazer coisas juntos, etc.

Qual é a ordem de viver-
mos juntos? Dentro do possí-

vel, deve-se dar-se primeiro aos 
outros; então, possivelmente (sem-

pre há exceções, acredite) os outros se 
entregam. Mas muitas vezes agimos ao con-

trário. Pensamos mais ou menos assim: “o dia 
que eles me tratarem bem, eu vou tratá-los bem”, 

“o dia que eles se lembrarem de mim na conferên-
cia, eu vou me lembrar deles”, “O dia que ele trocar 
aquela cara de cachorro Pit Bull irritado, vou colo-
car uma boa cara”... Como podem ver, quase sempre 
esperamos que a mudança comece com o outro. Às 
vezes, fazemos isso por orgulho, ou porque foi o jeito 
que aprendemos a conviver, ou porque se dermos o 
“primeiro passo” acreditamos que os outros podem 
pensar que somos fracos, medrosos, perdedores ou 
interessados. Nossa mente pode ser um grande la-
birinto. Mas, a verdade é que mudanças geralmente 
reais e profundas na vida em comum começam quan-
do: primeiro damos aos outros o que eles precisam. 
Então, como um espelho, eles se abrirão para uma 
melhor convivência. Isso é o que Jesus disse, “trate 
os outros como gostaria que os outros o tratassem” 
Lucas 6:31.

Nós vicentinos queremos crescer na 
fraternidade e na assistência aos pobres



30

Segundo ponto. Este ano a pobreza está aumentan-
do. Isso é preocupante. Para resolver isto, convido 
você a ver a pobreza material e espiritual como um 
estado “transitório”. Da qual a maioria das pessoas 
podem sair. E aí estamos nós, vicentinos, como hu-
mildes “parteiras” tentando ajudar a dar à luz a esse 
processo. No que diz respeito às centenas de formas 
de pobreza, gostaria de citar algumas. 

1) Relacionada ao trabalho. Temos o desemprego, o 
subemprego e o trabalho em condições deploráveis. 
Vamos adicionar o trabalho infantil. Isso aumentou 
notavelmente em 2021. 

2) Relacionada à alimentação. A desnutrição, a que 
mais abala e o que produz as consequências mais ne-
gativas é o que atinge as crianças. Mas, também, há 
muitos adultos e idosos desnutridos.

3) Relacionada à moradia. Pessoas que moram na 
rua. Hoje é uma realidade presente em quase todas 
as cidades. Às vezes você vê pessoas sozinhas ou um 
pequeno grupo. Às vezes, eles são famílias. Em alguns 
países, são crianças sem adulto. Alguns sociólogos os 
chamam de “meninos de rua”. Para os amantes da 
terceira arte (pintura), convido a darem um Google 
nas várias pinturas ligadas à figura de Juanito Laguna. 
O pintor é Antonio Berni, um artista social. Muitas de 

espiritualidade
Nós vicentinos queremos crescer na 
fraternidade e na assistência aos pobres

suas pinturas são construídas com resíduos. Seu mi-
nimalismo destaca precisamente a arte da pobreza. 
Juanito Laguna é um menino que mora no lixão. Ele 
não pede esmolas, mas exige justiça. 

4) Relacionada à fé. Ignorância religiosa. Dói cada vez 
mais ver a grande ignorância da pessoa de Jesus na 
sociedade.

Como SSVP, devemos trabalhar para que a família, a 
moradia, o ambiente afetivo estável, o trabalho abun-
dante e bem remunerado, assim como, a boa cate-
quese, sejam uma realidade entre as classes popula-
res. Mas isso só será possível se nossa adesão a Jesus 
Cristo crescer. Com este Jesus que ainda está vivo. Je-
sus que se entrega aos outros; que sente paixão pela 
justiça, que expressa ternura e mostra liberdade. Que 
vive a abertura e a proximidade com Deus Pai. Conhe-
ceremos Jesus ao segui-lo, apesar de nossas limita-
ções. Vicente de Paulo e Federico Ozanam consegui-
ram captar a riqueza insondável da pessoa de Jesus. 
Por isso, nosso serviço aos pobres está relacionado ao 
seguimento libertador de Jesus. Seguir humildemente 
os seus passos, abrir-nos com ele ao Pai, reproduzir 
os seus gestos de amor e ternura, olhar a vida com os 
seus olhos, partilhar o seu projeto inclusivo e eterno. 

Até a próxima meditação.

Como SSVP, devemos 
trabalhar para 
que a família, a 
moradia, o ambiente 
afetivo estável, o 
trabalho abundante 
e bem remunerado, 
assim como, a boa 
catequese, sejam uma 
realidade entre as 
classes populares. 
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Colômbia
Lar das Meninas São José
A história de um lar para meninas com mais de 130 anos de 
vida.
 
O Lar das Meninas São José de Bucaramanga começou sua jornada em 
1885, quando o comerciante Felipe French Araque cristalizou o pensa-
mento de Federico Ozanam ao organizar a Sociedade São Vicente de 
Paulo em Bucaramanga desolada do século XIX.

Nessas reuniões dos primeiros anos, ali na colonial Capela das Dores, 
nasceu a preocupação com as meninas órfãs, vítimas inocentes da Guer-
ra Civil, na Grande Santander, e a necessidade de uma resposta à situ-
ação da época. Seguindo os compromissos assumidos por aqueles que 
prometeram “colocar sua fé sob a proteção da caridade”, eles fundaram 
o “Asilo de São José”.

Em 23 de abril de 1889, a Sociedade de São Vicente de Paulo realizou 
seu trabalho apostólico em uma casa situada na Rua 35 nº 8-68, abrindo 
suas portas com a bênção do Bispo da Diocese, Dom Ignácio Antonio 
Parra, e sob a administração da Comunidade das Irmãs Betelemitas.

A demanda por vagas aumenta, porque  as necessidades crescem e os 
recursos são insuficientes, e, desta maneira, a casa não atende mais a 
todas as demandas. Em 1901, os fundadores transferiram a obra para 

noticias do mundo
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a Rua 17 nº 45-132. São dados os passos necessá-
rios para a ampliação do orçamento e conta-se com 
a contribuição da Fazenda Municipal, a generosidade 
inesgotável dos moradores e o financiamento cons-
tante da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Os vicentinos estão à frente dos tempos e desejam 
proporcionar as meninas uma preparação que facili-
te sua integração na sociedade, com aulas de leitura, 
escrita, aritmética, religião e trabalho manual.

O projeto, já conhecido como “Lar das Meninas São 
José”, continua a se expandir e mais meninas rece-
bem seus benefícios. A lembrada e aconchegante 
mansão da Rua 17, completa seu ciclo e é necessário 
realocar a obra. O Lar muda-se para sua nova sede na 
Rua 108 nº 23B-04, Provenza.

Nessa altura, a Sociedade de São Vicente de Paulo 
assume todas as despesas da obra, que conta com 
70 menores que estudam do 1º ao 5º ano do ensi-
no básico e também recebem aulas de tecelagem, 
corte e costura, bordados, serviços domésticos, pro-
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porcionando uma formação mais completa. Muitas 
delas terão a opção de estudar cursos técnicos e/ou  
universitários, com o apoio de um grupo de pessoas 
particulares que as patrocinam. 

O Lar das Meninas São José continua sendo uma 
importante obra especial da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo na cidade de Bucaramanga. Atual-
mente, a Instituição atende meninas com recursos 
econômicos limitados, com alto grau de vulnera-
bilidade e com graves dificuldades familiares e so-
ciais. 

Desde a sua criação, mantém uma espiritualidade 
católica, já que contou em sua direção com a Congre-
gação Dominicana de Nazaré e as Filhas da Caridade, 
que atualmente a governam juntamente com uma 
equipe interdisciplinar de profissionais. Além disso, 
conta com um comitê de apoio formado por três vi-
centinos que atuam voluntariamente na captação de 
recursos, participam dos processos, estratégias e ati-
vidades que permitem o desenvolvimento e cumpri-
mento da missão institucional.
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SSVP do Brasil investe nos Projetos 
Sociais para transformar vidas
Desde o ano de 2011, a SSVP do Brasil tem priorizado os 
investimentos em projetos sociais apresentados pelas con-
ferências do país. 

Os projetos sociais da SSVP brasileira são iniciativas com foco nas Mu-
danças de Estruturas, ou seja, que vão contribuir efetivamente no pro-
cesso de retirada do assistido da situação de pobreza, seja por meio de 
um programa de geração de renda ou, até mesmo, na qualificação para 
o mercado de trabalho.

Os projetos são analisados por uma comissão do Conselho Nacional 
e, em caso de aprovação, recebem a dotação orçamentária solicitada 
para sua execução. Os projetos passam antes pela análise dos Conselhos 
Centrais e Metropolitanos, que então fazem a inscrição de seus proje-
tos para a seleção realizada anualmente. Nos últimos 3 anos, o número 
de projetos tem aumentado, com uma participação cada vez maior das 
conferências. Foram aprovados neste período 104 projetos com um in-
vestimento total de 828.000 Reais (aproximadamente 208.000 USD).   
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Na cidade de Porto Seguro, Bahia, um dos projetos 
aprovados foi o “Projeto Arco-íris”, um espaço que 
oferece gratuitamente cursos de capacitação profis-
sional, reforço escolar e aulas de inglês. Os recursos 
aportados ao projeto foram utilizados na reforma 
do espaço, onde são ministradas aulas de reforço 
escolar em matemática e inglês, além de outros cur-
sos de formação profissional. 

Os projetos sociais da SSVP do Brasil incentivam o 
protagonismo e o empreendedorismo, ajudando na 
conquista da independência financeira das famílias 
assistidas pelas Conferências Vicentinas. É o caso de 
outro projeto, da cidade de Juiz de Fora, Minas Ge-
rais, onde uma conferência recebeu recursos para 
a compra de um carrinho e equipamentos para que 
a assistida possa vender pipoca nas ruas da cidade.

 

Para o Presidente do Conselho Nacional da SSVP 
do Brasil, Cristian Reis da Luz, os projetos sociais 
têm ajudado as conferências vicentinas na missão 
de transformar vidas: “através dos projetos sociais 
podemos ouvir e realizar o sonho das famílias assis-
tidas. As centenas de projetos já contemplados no 
Brasil são uma oportunidade de os assistidos cons-
truírem um futuro melhor através do seu próprio 
trabalho”, afirmou. 

A seleção de novos projetos que receberão apoio 
no ano de 2021 já começou. O edital de chamada 
dos projetos já foi divulgado e agora as conferências 
vicentinas começam a preparar as propostas a se-
rem submetidas ao Conselho Nacional. 

noticias do mundo SSVP do Brasil investe nos Projetos Sociais 
para transformar vidas
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Ilhas Fiji

Desafiando o ciclone Yasa
O trabalho emergencial dos vicentinos diante de um desas-
tre natural que deixou centenas de famílias desabrigadas e 
uma grande parte da população sem luz, água potável e es-
tradas.

O ciclone Yasa atingiu o arquipélago deixando destruição e pobreza em 
seu rastro. A área mais atingida foi Vanua Levu. Na cidade de Labasa, e 
em outras áreas, as estradas estavam intransitáveis   e ficaram sem luz e 
sem água potável. 

Os vicentinos de Labasa puderam ver a devastação viajando alguns 
quilômetros. À primeira vista, é possível ver os danos em casas, em 
fazendas e em rodovias. A força do vento, durante quatro interminá-
veis   horas, arrancou as árvores e também os telhados de milhares de 
casas e, embora a tempestade tenha passado, as famílias continuaram 
amontoadas nos centros de evacuação a espera para retornarem às 
suas casas ou para  procurarem um lugar onde poderiam passar os 
próximos dias. 

noticias do mundo
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O Conselho Nacional de Fiji ajudou com o forne-
cimento de lonas para o abrigo temporário das 
vítimas que estavam reconstruindo suas casas e 
comprou galões de 40 litros para armazenar água 
potável. Outras conferências em Fiji ajudaram com 
44 sacolas de roupas usadas, utensílios domésticos 
e ajuda financeira. A ajuda dos vicentinos austra-
lianos e a colaboração da Comissão Internacional 
para Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) da SSVP In-
ternacional também foram muito importantes. 

Uma pequena equipe de vicentinos pôde viajar a 
Savusavu e carregar uma quantidade de alimen-
tos em caminhões alugados para chegar as áreas 
afetadas. Lá os membros passaram a noite com as 
famílias afetadas, compartilhando junto a elas o 
drama desta situação e oferecendo amor e mensa-
gens de esperança.

Após consultas com os chefes de aldeia e mem-
bros das famílias afetadas, a SSVP decidiu comprar 
64 placas onduladas de telhados para as casas de 
6 famílias, bem como, 200 litros de gasolina para 
motosserras (muito necessárias para limpar as 
áreas com árvores caídas, usando a madeira para 
reconstruir casas em uma base temporária). Tam-
bém está prevista a locação de um caminhão para 

entrega de materiais essenciais, uma vez que as 
rodovias sejam restauradas e os carregamentos de 
alimentos possam ser feitos as famílias mais atin-
gidas.

A situação de muitas famílias é extrema. Quem vi-
via da lavoura, perdeu tudo e muitas dessas fami-
lias não têm mais condições econômicas para con-
tinuar comprando alimentos. Outra preocupação é 
a escolaridade dos filhos e as despesas que isso 
acarreta, por isso a SSVP está alocando recursos 
para ajudar neste assunto. De fato, na área de La-
basa, roupas e materiais escolares já foram entre-
gues as famílias atingidas pelo ciclone.

No final de janeiro, as casas das famílias afetadas 
ainda estavam sendo reconstruídas e produtos bá-
sicos foram distribuídos para muitos que seguiam 
desesperados por esta situação. Sacos com rou-
pas de segunda mão foram entregues nas áreas 
costeiras de Napuka e Macuata (afetadas por um 
surto de febre tifóide) e kits com remédios e su-
primentos sanitários foram distribuídos em aldeias 
remotas de difícil acesso. Além disso, os vicentinos 
estão começando a visitar o hospital Labasa para 
ajudar as mães jovens e pobres no entendimento  
das necessidades de seus bebês recém-nascidos.
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Uruguai

Adaptando-se à nova realidade
Na pandemia a SSVP do Uruguai organiza novas formas de 
manter a assistência aos mais necessitados.

A diretoria nacional organizou equipes que assumiram as visitas                                                     
substituindo os vicentinos de maior idade.

Uma das dificuldades enfrentadas pelos vicentinos durante a pande-
mia COVID19 tem sido a realização de visitas às pessoas apoiadas pela 
Sociedade. Muitos vicentinos com idade mais avançada ou que estão 
classificados nos grupos de risco para a doença se encontraram tem-
porariamente impedidos de realizar as visitas e participarem de outras 
atividades.

A SSVP do Uruguai também se deparou com esse problema, de modo 
especial porque a maioria dos membros das conferências em atividade 
no país já se encontram numa faixa etária que demanda cuidados, com a 
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prática rigorosa do isolamento social. Mas, para não 
deixar desamparadas as famílias carentes, os mem-
bros da diretoria nacional da SSVP buscaram outras 
formas de levar a ajuda vicentina àqueles que mais 
necessitam.

Em Montevideo, capital do país, a Presidente Nacio-
nal consócia Estrella Prendez, organizou um grupo 
de voluntários composto por vicentinos mais jovens 
e amigos, que assumiram a entrega dos auxílios às 
famílias assistidas pelas conferências cujos membros 
de idade mais avançada estavam impedidos de reali-
zar as visitas.

“Houve um esforço muito grande em nível econômi-
co e de logística para não deixar as famílias carentes 

sem a ajuda da SSVP. Também, durante a pandemia, 
os vicentinos e demais voluntários que não podiam 
sair as ruas trabalharam na confecção de máscaras, 
que foram distribuídas as pessoas mais pobres que 
visitamos”, informou Estrella. “Sabemos que essa 
pandemia deve durar um pouco mais de tempo e, por 
isso, seguimos buscando novas maneiras de seguir 
levando nossa ajuda aos mais necesitados”, afirmou.

A SSVP no Uruguai conta atualmente com 10 confe-
rências e mantém 03 obras sociais, sendo um Alber-
gue Noturno e 02 lares para idosos carentes. No úl-
timo dia 05 de dezembro, foi realizada a Assembleia 
Nacional que reelegeu a consócia Estrella Prendez 
para mais um período como Presidente Nacional da 
SSVP na República Oriental do Uruguai.   

noticias do mundo Uruguai
Adaptando-se à nova realidade
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Espanha
Venerável Santiago Masarnau 
Fundador e primeiro presidente da Sociedade de São Vicen-
te de Paulo na Espanha.
 
Em 21 de janeiro de 2021, o Papa Francisco ordenou a promulgação 
do Decreto das virtudes heróicas de Santiago Masarnau (Madrid 1805-
1882), pelo qual é reconhecido como Venerável. 

Masarnau foi um renomado pianista, compositor e crítico musical. Ho-
mem versátil, viajou para Londres e Paris para aperfeiçoar seus estu-
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dos, lá fez amizade com Cramer, compositor alemão 
e o primeiro pianista da Europa. Ele tinha Monsig-
ny como professor. Entre outros, conheceu Chopin, 
criando uma sólida amizade entre os dois. Foi o in-
trodutor na Espanha da linha mais íntima do piano 
romântico.

Em Paris, ele assiste às conferências da Quaresma 
na Notre Dame, ministradas pelo Abade Lacordaire, 
amigo de Frederico Ozanam, para preparar uma con-
fissão geral. Realiza-se no dia 19 de maio de 1839 na 
Paróquia de Nossa Senhora do Loreto, onde comun-
ga, foi neste dia que mudou a sua vida. Em seguida, 
fez contato com a Sociedade de São Vicente de Paulo, 
atuando como tesoureiro por 
quatro anos, na Conferência de 
Saint Louis d’Antin, em Paris, 
até retornar a Madrid em 1843. 

A primeira Conferência na Es-
panha, chamada San Sebastián, 
foi formada com três membros 
em 11 de novembro de 1849. 
Não foi fácil estabelecer uma 
instituição de leigos dedicada 
à caridade e  proveniente da 
França. 

Santiago desistiu de sua car-
reira de músico e de seu patri-
mônio, dedicando sua vida aos 
mais necessitados. Fez todos os 
sacrifícios pelo amor a Cristo, 
desde tirar o casaco para do-
á-lo a um pobre, até carregar 
nos ombros o cadáver de um 
morador de rua que ia visitar 
e que os coveiros não queriam 
atender. 

Morreu rodeado de mulheres 
santas, incluindo as Filhas da 
Caridade, amigos e pobres a 
quem ajudava. 

Seus restos mortais repousam no Templo Nacional 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, em Madrid. 

Para mais informações, você pode visitar os sites da 
SSVP na Espanha

www.ssvp.es ou os seguintes links: 

http://www.causesanti.va/it/notizie/notizie-2021/
promulgazione-nuovi-decreti-21-gennaio-2021.html

http://www.causesanti.va/it/archivio-della-congre-
gazione-cause-santi/promulgazione-di-decreti/de-
creti-pubblicati-nel-2021.html

Espanha
Venerável Santiago Masarnau noticias do mundo

http://www.ssvp.es
http://www.causesanti.va/it/notizie/notizie-2021/promulgazione-nuovi-decreti-21-gennaio-2021.html
http://www.causesanti.va/it/notizie/notizie-2021/promulgazione-nuovi-decreti-21-gennaio-2021.html
http://www.causesanti.va/it/archivio-della-congregazione-cause-santi/promulgazione-di-decreti/decreti-pubblicati-nel-2021.html
http://www.causesanti.va/it/archivio-della-congregazione-cause-santi/promulgazione-di-decreti/decreti-pubblicati-nel-2021.html
http://www.causesanti.va/it/archivio-della-congregazione-cause-santi/promulgazione-di-decreti/decreti-pubblicati-nel-2021.html
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Alepo, Síria
A fé vence a guerra  
A Sociedade de São Vicente de Paulo de Alepo foi fundada 
em 1898 e, desde o seu início, o empenho e a dedicação dos 
membros têm sido excelentes.

Em 1984, eles decidiram construir uma residência que pudesse acomo-
dar 40 idosos. Um sonho que se tornou realidade, pois eles construíram 
um prédio de 5 andares que foi cuidadosamente decorado. Os morado-
res foram recebidos neste local, em ambiente familiar e com o melhor 
atendimento, em condições sanitárias e médicas adequadas. 

Mas a guerra mortal caiu sobre a Síria em 2011 e o território de Alepo 
foi duramente atingido. Em 2015 foi a vez do nosso Lar receber os projé-
teis cheios de ódio que o destruíram. Os vicentinos conseguiram salvar, 
no ultimo momento, seus entes queridos em uma noite escura, sob as 
bombas que choveram sobre suas cabeças. Suas vidas eram tudo para 
eles. Após esta noite de terror, eles decidiram transferi-los para um con-
vento em uma região com menos atividade de guerra. Lá eles receberam 
cuidados e todo o amor de que precisavam.

noticias del mundonoticias do mundo
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As noites e os dias se passaram, os anos também, e a 
guerra continuou! Em todo aquele tempo, apenas uma 
ideia pairava constantemente em nossas cabeças, uma 
ideia impossível para o homem realizar, mas com Fé e 
perseverança faríamos com que se tornasse realidade. 
Jesus nos disse: “Tende fé em Deus. Em verdade vos 
digo que todo aquele que disser a esta montanha: Le-
vanta-te e lança-te ao mar, e não duvidas em teu cora-
ção, mas crê que o que ele diz vai acontecer, ser-lhe-á 
concedido ”(Mc 11-23). 

Nossa confiança em Deus era imensa e dizíamos a 
nós mesmos: “Nossa fé nos permitirá reabilitar esta 
casa. Nossa convicção na missão vicentina corre em 
nossas veias. Com paciência, poderemos voltar a 
ser testemunhas deste Centro de Idosos ”. 

Em 2018 as obras começaram, aos poucos e com 
muito carinho, e graças à generosidade de alguns 
benfeitores, a casa está novamente pronta para re-
ceber 75 moradores. Nossa missão vicentina não 
para. Obrigado Deus por nos permitir servi-lo atra-
vés dos pobres! 

noticias do mundo Alepo, Siíria
A fé vence a guerra



43

Quênia
Famílias inteiras vivem na rua 
Desde que a pandemia estourou, a situação de muitas fa-
mílias piorou dramaticamente. Elas vivem com as sobras de 
muitas lojas que agora estão fechadas e são vítimas da fome, 
do frio e do coronavírus por falta de proteção sanitária e hi-
giene. 

Embora o Quênia seja a economia mais avançada da África Oriental e Cen-
tral, com uma rica minoria urbana, seu Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) de 0,519 o coloca em 145 de 186 no mundo. 

A Conferência de Santa Maria está localizada na comunidade de Mukuru, 
no condado de Nairóbi, onde a migração do campo para a cidade aumen-
tou a população. As pessoas vêm para a cidade em busca de trabalho e 
moram em casas compartilhadas, que são muito mais baratas. Em suma, 
estamos diante de uma área marginalizada. 

O desemprego entre os jovens é muito alto, cerca de 90%, e aumentou 
durante o período da Covid-19. Também aumentou o número de crian-

noticias do mundo
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ças nas ruas, procurando ou mendigando por comida. 
Neste bairro, as famílias procuram cuidar da melhor 
maneira de seus parentes doentes e dos idosos, que 
enfrentam a perda do emprego. O pesado fardo da 
pobreza é ampliado pela falta de renda e recursos para 
garantir um meio de vida sustentável, incluindo boa 
nutrição, saúde aceitável e maior acesso à educação e 
outros serviços básicos. 

Há mais de 5 anos, a Conferência de Santa Maria visi-
ta os enfermos, fornecendo alimentos e ajudando os 
idosos mais vulneráveis   a obterem ajudas do Estado, 
no esforço de apoiar famílias com mais dificuldades.

Recentemente, a Conferência passou a atender famí-
lias de rua, que enfrentam muitos problemas, princi-
palmente neste período de pandemia. A maioria des-
sas famílias (em alguns casos, todos os seus membros 

são menores) dependem das lojas e restaurantes da 
cidade para colocar sobras de comida na boca ou para 
pedir dinheiro nas portas. Desde que Covid-19 causou 
o fechamento de um grande número de empresas, 
muitas das crianças dessas famílias desenvolveram 
sinais visíveis de desnutrição e fome, vivendo sem co-
mida e sem poderem se proteger do frio, além de não 
terem acesso a um mínimo serviço de saúde. A Confe-
rência está detectando e apoiando essas crianças, em 
situação lamentável, com a ajuda e coordenação do 
governante local. 

O objetivo de nossos membros é continuar fornecen-
do alimentos, roupas , cobertores e aconselhamento 
para as famílias de rua na comunidade de Mukuru, em 
Nairóbi. 

Que Deus os proteja.

noticias do mundo Quênia
Famílias inteiras vivem na rua 
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Guatemala
Ajuda para agricultores
 
O Conselho Nacional da Guatemala solicitou ao Conselho Geral Interna-
cional ajuda financeira para poder oferecer mantimentos aos confrades 
agrícolas dos quais fazem parte das Conferências da Guatemala, já que a 
grande maioria são trabalhadores do campo (nas fazendas de café) que 
estão passando por dificuldades extremas, castigados pela falta de traba-
lho e pela pandemia. 

Graças à colaboração do Conselho Geral Internacional e ao serviço de nos-
sos membros guatemaltecos, 85 famílias da área de cafeicultura da Gua-
temala foram ajudadas.
 

noticias do mundo
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Irlanda 
As lojas solidárias, 
um serviço essencial 
As Lojas SVP são o motor de ajuda às Conferências locais e 
aos projetos sociais da SSVP na Irlanda. 

A SSVP na Irlanda tem 234 lojas solidárias distribuídas por todo o país 
que, devido ao confinamento, estão praticamente paradas desde o Na-
tal. Isto significou uma diminuição das receitas da SSVP em mais de 16 
milhões de euros. 

A SSVP pediu ao Governo que incluísse as lojas solidárias como um ser-
viço essencial, visto que prestam uma grande ajuda às pessoas mais ne-
cessitadas do seu país. 

noticias do mundo
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Por outro lado, consideram que a sua abertura reduzi-
ria a mobilidade, uma vez que o grosso da sua clientela 
se encontra numa área de captação de 5km, em grande 
parte em zonas de privação social e isolamento rural. 

Desde a segunda fase, as lojas solidárias funcionam 
através do sistema Click & Collect, em que os clientes 
encomendam artigos online e os retiram na loja. No 
entanto, as compras online não são uma opção para 
muitos clientes sem acesso a cartões de crédito / débi-
to ou a tecnologia necessária para fazer pedidos. Além 
disso, a recente mudança de “ Click and Collect “ para 
“Crick and Delivery” impede que as mesmas lojas ofe-
reçam qualquer tipo de serviço online, uma vez que 

instituições de caridade locais não são elegíveis 
para o tipo de soluções sofisticadas de e-commer-
ce que suportam o varejo convencional . 

Os vicentinos irlandeses vão iniciar uma campanha 
de sensibilização social para pedir mais uma vez a 
inclusão das lojas solidárias como um serviço es-
sencial e, desta forma, reforçar a sua ajuda num 
momento tão delicado como este.

https://www.independent.ie/irish-news/sho-
es-are-an-essential-item-for-the-man-without-
-any-39876509.html

noticias do mundo
Irlanda 
As lojas solidárias, 
um serviço essencial 
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juventude

Programa Intercâmbio Juvenil 
Vicentino avança em 2021

O Comitê Internacional de Jovens, Crianças e Adolescentes inicia o ano de 2021 com a propos-
ta de avançar e ter mais países participando do Programa de Intercâmbio Juvenil Vicentino.

Lançado em 2018, o programa vem se adaptando à 
nova realidade virtual, devido a pandemia de Covid-19.

Para este ano, o Comitê espera que ingressem pelo 
menos 15 novos países ao Programa, que tem como 
principal objetivo a troca de experiências, formação 
e melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados 
pelos Jovens Vicentinos.

Objetivos Gerais do Programa:

• Promover maior integração entre os comitês na-
cionais de jovens da SSVP e jovens vicentinos de 
distintos países;

• Estabelecer um vínculo de amizade entre os co-
mitês nacionais de jovens para troca de experi-
ências e projetos em comum;

• Promover o compartilhamento de treinamen-
tos, 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 ob-
jetivo de conhecer in loco a atuação do Conse-
lho 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 te-
mas do carisma vicentino: oração, partilha, cari-
dade, santidade e disponibilidade.
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Como Participar?

Os países interessados entram em contato com o Co-
mitê Internacional de Jovens, que viabiliza a conexão 
com os jovens e comitês nacionais, e auxilia na 
comunicação, treinamento e projetos.

Os coordenadores territoriais também são os 
responsáveis de incentivar que os Comitês 
Nacionais de sua região estejam integrados 
com outros.

Os Conselhos Nacionais, Comitês de Juventude de 
todo mundo podem participar e ingressar no Progra-
ma de Intercâmbio, envie e-mail para nosso comitê 
para mais informações: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org

Duração

O tempo mínimo do Programa é de 1 ano.

Quais atividades podem ser realizadas durante o In-
tercâmbio?

• É proposto algumas reuniões online para entendi-
mento e quais as necessidades dos países envol-
vidos;

• São programados reuniões de treinamento e for-
mação de diversos temas;

• Compartilhados como é o funcionando da SSVP 
nos países membros;

• Projetos de engajamento social realizado nos paí-
ses também devem ser apresentados;

• Reuniões para compartilhar experiências de recru-
tamento de jovens, formação de novas conferên-
cias juvenis;

• Também é proposto reuniões para se apresentar a 
cultura dos países, curiosidades e fatos históricos.

Como funciona as viagens de intercâmbio?

Os países podem combinar a realização de viagens 
de alguns representantes para conhecer in loco as 

atividades da SSVP em determinado país. É preciso 
assegurar o apoio financeiro por meio dos próprios 
Conselhos Nacionais ou benfeitores. 

Devido à pandemia de Covid-19 as viagens estão res-
tritas e suspensas.

A realização de viagens é opcional dentro do Progra-
ma, o funcionamento pode ser 100% realizado de 
forma online.

O Comitê Internacional contribui com a disponibili-
dade de uma sala de zoom com tempo integral.

O confrade Willian Alves, atual Vice-presidente In-
ternacional do Juventude, enfatiza a importância do 
intercâmbio: “nós jovens amamos descobrir novas 
realidades, conhecer novos amigos, viajar e como é 
bom conhecer novas culturas, aprender novas coisas, 
ainda mais quando falamos da SSVP. Este é principal 
objetivo do Programa, possibilitar que os Jovens vi-
vam novas experiências culturais e vicentinas ao re-
dor do mundo, e queremos enquanto Conselho Geral 
Internacional proporcionar isso para muitos jovens. 
O Programa de Intercâmbio Juvenil Vicentino possi-
bilita que os jovens tenham uma formação de quali-
dade, ampliem seus horizontes vicentinos e reforcem 
o compromisso de estar sempre ao lado dos Pobres, 
onde quer que esteja”

Programa Intercâmbio Juvenil 
Vicentino avança em 2021juventude
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Comitê Internacional de Juventude da SSVP 
realiza sua primeira reunião online de 2021

No dia 17 de Janeiro de 2021, os membros que compõem o Comitê Internacional de 
Juventude, Crianças e Adolescentes do Conselho Geral Internacional, realizaram sua 

primeira reunião online de 2021.

Estiveram presentes o confrade Willian Alves que é 
o presidente do Comitê, 9 coordenadores territoriais 
(Kat – América 1, Edgardo – America 2, Leo – Asia 1, 
Gabriel – Asia 2, Orlando – Europa 1, Joseph – Africa 
1, Boipelo – Afica 2, Luke – Oceania, representando o 
bro Tamer, Abdoo – Oriente Médio. Outros 3 coorde-
nadores justificaram a ausência.

Como convidados especiais estavam presentes e 
conduziu a abertura oficial da reunião o 16º Presi-
dente Geral confrade Renato Lima de Oliveira, que 
em sua mensagem de boas vindas, destacou a im-
portância dos Jovens no Conselho Geral e para toda 
a SSVP, o presidente geral ainda destacou que em 
todas as suas Cartas Circulares enfatizou e deu ên-
fase à importância do trabalho e missão dos Jovens. 
Renato agradeceu a dedicação do comitê e parabe-
nizou todas as atividades criativas que vêm sendo 
implementadas pelo comitê em sua gestão como 
presidente geral. 

Também esteve presente o padre Andres Motto, 
CM, atual assessor espiritual do Conselho Geral, 
que conduziu o momento de espiritualidade e uma 
pequena formação sobre a importância do Jovem 
no carisma vicentino nestes momentos de pande-
mia. 

O confrade Joseph Makwinja vice presidente in-
ternacional adjunto (responsável pela juventude 
e formação), também esteve presente e destacou 
em sua mensagem a importância do Comitê de Jo-
vens para a SSVP e como vem acompanhando que 
os Jovens Vicentinos de todo mundo estão muito 
bem representados internacionalmente e destacou 
como os Jovens podem mudar realidades de pobre-
za quando se deixam comprometer com a missão 
de Frederico Ozanam e os demais fundadores.

juventude

O confrade Willian Alves conduziu a reunião, agra-
decendo aos amigos coordenadores territoriais por 
colaborar com sua missão de animar e ser voz da ju-
ventude vicentina da SSVP no Conselho Geral Inter-
nacional, agradeceu o empenho de todos, reforçou 
que o Comitê possui amplo destaque em todas as 
reuniões da diretoria e apoio integral do Presidente 
Geral bem como da diretoria para a realização das 
atividades.

Cada coordenador territorial também apresentou os 
pontos positivos e a ser desenvolvido em sua região, 
bem como um resumo das atividades realizadas em 
2020.

O Comitê discutiu e analisou os projetos e programas 
de 2020 e destacou os compromissos para 2021:

1) Implantação de um departamento específico para 
Crianças e Adolescentes, com objetivo de dar ênfase 
ao trabalho e a promoção de conferências com crian-
ças e adolescentes.

2) A SSVP está participando do grupo YOUTH FAMVIN 
(grupo colaborativo que concentra os responsáveis 
pelos movimentos juvenis dentro da Família Vicen-
tina)

3) Apoio integral da SSVP para a realização do EIJV 
2023 e JMJ Lisboa 2023

4) Lançamento do Guia de Conferências Universitá-
rias

5) Conclusão das atividades do grupo de trabalho 
para confecção do Manual Internacional de Comis-
são de Jovens (que será lançado no fina do ano de 
2021)
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6) Apresentado dados parciais do Censo de Juventu-
de da SSVP 2019-2020

61 Países responderam (40% de 152) (385.807)
20% de Jovens de 18 a 35 anos (75.989)
7% de crianças de 0 a 11 anos (27.287)
5% de adolescentes de 12 a 17 anos (17.611)

7) Definição da faixa etária de crianças, adolescen-
tes e jovens dentro do âmbito da SSVP (com base em 
análises da ONU, OMS, Territórios Vicentinos, Colé-
gios Vicentinos e realidades de diversos países da 
SSVP bem como outros ramos da Família Vicentina)

0 a 11 anos de idade - CRIANÇA
12 a 17 anos de idade - ADOLESCENTE
18 a 25 anos de idade - JOVEM
26 a 35 anos de idade - JOVEM ADULTO

8) Será realizado um Encontro Online com os parti-
cipantes do Projeto Rede Internacional de Amizade.

9) O Dia Internacional do Jovem Vicentino da SSVP, 
celebrado dia 04 de Julho será celebrado de forma 

Comitê Internacional de Juventude da 
Ssvp realiza sua primeira reunião onli-
ne de 2021juventude

híbrida em 2021 (presencial e online), o material de 
apoio será divulgado em abril, bem como a data da 
Videoconferência Internacional.

10) Avanços do Programa de Intercâmbio Juvenil Vi-
centino para 2021 com a inserção de novos países.

11) Formação Regional de Juventude – Os coordena-
dores territoriais promoverão semestralmente uma 
formação com os comitês nacionais, bem como pro-
mover reuniões regionais.

A reunião teve duração de 4 horas e foi encerrada 
com um momento de oração.

O confrade Willian, destaca que foi uma excelente 
reunião e que a equipe está bem engajada e com-
prometida em desenvolver os projetos e programas 
e fortalecer os Comitês Nacionais de Jovens.
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Libéria
Unidos em caridade
Se você já esteve na costa oeste da África e nunca esteve na Libéria, você 
estaria apenas dando um passeio pelo continente africano.

A Libéria, como nação do terceiro mundo, enfrenta numerosos desafios 
em todos os seus setores prioritários. Em meio a tudo isso, ainda há 
vida, humanidade e, sobretudo, esperança entre as pessoas. Os liberia-
nos são pessoas das mais afetuosas, de pensamento livre e de bom cora-
ção que se pode conhecer; por isso somos chamados de “doce terra da 
liberdade”. É o caso da juventude da SSVP da Libéria. Como jovens que 
vivem e experimentam a praga da pobreza, não nos importamos com a 
nossa condição nem com a da nação, a pobreza não é um impedimento 
para manter um bom coração.

Os jovens vicentinos da Libéria adotaram o nome de Juventude Ozanam. 
Trabalhamos na defesa dos mais desfavorecidos, angariando fundos, 
também nos preocupamos com os direitos civis e a igualdade de gênero, 
e também servimos de apoio ao conselho superior.

juventude

Delvin A. Tucker 
Coordinador Nacional de Jóvenes 

SSVP Liberia

Delvin A. Tucker 
Coordenador Nacional da Juventude

SSVP Libéria
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Nossas atividades acontecem na 
capital, mas com o apoio podemos 
incutir nosso carisma em outros jo-
vens de outras partes do país. Em 
um país onde prevalece a pobre-
za, a Sociedade de São Vicente de 
Paulo cria uma oportunidade para 
a manifestação de um cristianis-
mo exemplar e uma plataforma de 
auto-realização para o desenvol-
vimento dos jovens. Uma moeda 
em meu bolso pode ajudar apenas 
alguns, mas se juntarmos nossos 
recursos, podemos ajudar muitos 
mais. Este é o nosso orgulho, mas 
também o nosso ponto de união; 
À medida que o mundo tenta fazer 
algo por nós, nós o multiplicamos 
e compartilhamos com os outros.

 

Libéria
Unidos em caridadejuventude



54

Quando entendi como é 
maravilhoso ser membro da SSVP
Minha história com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) come-
çou aos 11 anos de idade e ao longo dos anos vivi experiências distintas 
que me levaram a ver Cristo na figura do pobre. Entretanto, comparti-
lho a vivência profunda que aconteceu entre o fim de 2019 e 2020. Um 
momento, que ao longo da minha jornada nunca pensei em passar, mas 
que carinhosamente a SSVP me estendeu a mão e pude compreender 
por completo o desejo de Ozanam no serviço ao próximo.

Durante esse período, estive estudando na Espanha, na cidade de Ma-
dri, por aproximadamente 10 meses. Longe de casa, em um local pou-
co conhecido, sabia que precisaria de um abraço fraterno e, ao mesmo 
tempo, levava no coração o desejo de servir e amadurecer na vivência 
da fé no serviço aos mais necessitados.

Allan Ribero

nossos confrades e consócias
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Nos primeiros meses, a oportunidade foi incrível. 
Comecei a ajudar um armazém de alimentos uma 
vez por semana, auxiliando na montagem das cestas 
básicas. Além disso, também ajudei no setor de co-
municação internacional do Conselho Geral, com a 
tradução de notícias do espanhol para o português, 
dentro do projeto “Clube de Tradutores”, uma inicia-
tiva do confrade Renato Lima, brasileiro como eu, 
nosso querido presidente.

Em meio a momentos de alegria por tudo o que es-
tava passando, surge um dos meus maiores medos: 
um vírus. Há pouco mais de 10 anos, nós da Améri-
ca Latina vivenciamos uma epidemia de influenza e 
me preocupava que, longe da minha terra e sozinho, 
uma situação semelhante pudesse acontecer. Foi en-
tão que, depois de 4 meses, a Espanha foi fortemen-
te afetada pelo Corona vírus. O país viveu momentos 
difíceis, pois foi um dos primeiros a sofrer com a pan-
demia, tudo era incerto. Eu estava em uma situação 
inédita, com muito medo. 

Enfrentei muitas dificuldades que nunca em minha 
vida pensei viver. Estava aí, sem ninguém, diante de 

Quando entendi como é maravilhoso 
ser membro da SSVP

uma crise sanitária, sem saber como as coisas iam 
proceder de aí por diante. 

Sem saber como voltar para a casa, como seguir legal-
mente no país, a SSVP aí me estendeu a mão. Eu esta-
va agora um pouco do outro lado, de quem é ajudado. 
Claro, longe da situação dos irmãos que vivem situações 
muitos mais difíceis. Ao mesmo tempo, sabia que o que 
vivia ali seria passageiro e que ao chegar ao Brasil teria 
o conforto da minha casa. Mas, ali a SSVP se fez minha 
família. Tive o apoio necessário para que, em um even-
tual prolongamento da minha estadia no pais por falta 
de voos, eu pudesse estar amparado. Até mesmo mora-
dia temporária me foi oferecida diante das dificuldades.

Mais do que aspectos materiais, me foi ofertado amor 
de pessoas que abriram seus corações para me aco-
lher dentro daquilo que podiam fazer. Tornou-se ain-
da mais claro o conceito de Família Vicentina, aquela 
que, independente de fronteiras, está disposta a ser-
vir, a ajudar e a ser Igreja. De volta ao Brasil, o senti-
mento que resplandece é de gratidão e a vontade de 
semear que a SSVP é justamente esta grande rede de 
Caridade sonhada por Ozanam.

nossos confrades e consócias
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solidariedade

Todos os meses, a Comissão Internacional de Ajuda e 
Desenvolvimento (CIAD) seleciona um projeto interes-
sante da SSVP que precisa de doações e convida toda a 
comunidade vicentina a apoiá-lo. 

Normalmente, a CIAD atenderia diretamente a esses 

Apelo do mês
Uma nova maneira de ajudar 

tipos de projetos, mas, devido à Covid-19 e outras so-
licitações, não consegue atender a todos os projetos 
apresentados. Por isso, seleciona uma série de projetos, 
que contam com o seu total apoio, para que possam 
receber ajuda da comunidade internacional por meio 
de um apelo no site do Conselho Geral Internacional.
 

Apelo de Janeiro. 
Fazenda modelo em Camarões: geração de renda, 
criação de emprego e luta contra a insegurança ali-
mentar 

O objetivo é criar uma horta orgânica para promover práticas sustentáveis   
sem o uso de fertilizantes artificiais e estimular a diversidade de cultivos 
como frutas, milho, amendoim e soja. A pecuária (galinhas, ovelhas, coe-
lhos, porcos…) também será outra atividade agrícola de pequena escala. 

Apelo de fevereiro. 
Reabilitação de um lar para idosos. 
Bogotá (Colômbia)
A SSVP de Bogotá, Colômbia, administra uma residência para idosos sem-te-
to onde atualmente vivem 45 residentes com mais de 65 anos que recebem 
hospedagem, apoio e serviços de saúde, além de companhia e amizade à 
maneira vicentina. 

O futuro do Lar está em perigo. A estrutura deteriorou-se e agora não está 
em conformidade com os regulamentos de construção e outro regulamento 
legal da autoridade local. 

Apelo de Março. 
Café da manhã para crianças em Granada.
Este projeto visa oferecer um café da manhã diário a 31 crianças entre 3 e 4 
anos da pré-escola de New Hampshire, na ilha de Granada (Caribe). 

OBRIGADO POR SUA GENEROSIDADE
Para mais detalhes sobre como doar (ou para mais informações), envie um 
e-mail para: cgi.ciad@ssvpglobal.org

mailto:cgi.ciad%40ssvpglobal.org?subject=
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Tempos de muita informação e pouca escuta

María Luisa Téllez
Vice-presidente de Formação Internacional

Quero desenvolver brevemente duas idéias sobre 
comunicação sobre as quais acho que devemos re-
fletir. 

Uma delas é a supersaturação informacional que, 
embora sempre tenha existido, neste momento de 
pandemia transbordou, deixando-nos em um estado 
de incerteza, que é um dos piores que podemos vi-
ver. Um diz uma coisa e o outro diz outra, os números 
não batem e a “negação” dos ativistas que semeia o 
caos total. 

Nesse sentido, eu realmente acredito e aplico no que 
me diz respeito como se fosse uma vacina, em dois 
pensamentos, um o crítico, aquele que analisa, aque-
le que contrasta e deixa de lado o implausível e foca 
no discernir o possível. O outro, muito mais positivo, 
é o do bom senso, que todos nós possuímos e que 
devemos sempre exercitar antes das “piadas” que 
ouvimos. 

Vamos recapitular: crítica, discernimento e bom senso. 

A outra ideia sobre comunicação é a maneira lamen-
tável como ouvimos. Ouvir é um ato de vontade e, 
portanto, um ato que exige um certo esforço e uma 
certa aceitação da pessoa, ou da conversa, ou da fala 
que ouvimos. 

Às vezes, preconceitos, desatenção e barulho inter-
ferem negativamente. Ruído na comunicação é de-
nominado tudo o que está entre a mensagem e o ou-
vinte, ou seja, entre o emissor e o receptor. E quantas 
vezes, quando falam conosco, o pensamento voa 
para outras esferas e nos impede de ouvir os outros.

 Por isso, devemos evitar preconceitos com a mensa-
gem e com o remetente e, por sua vez, evitar nossas 
próprias distrações que nos levam aos nossos pró-
prios assuntos e manejar bem os silêncios, que são 
mais difíceis do que manejar as palavras.

formação internacional
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Formação pela fé: o papel 
das consócias da SSVP
Trecho da participação de Patricia Oluchi Onuoha, Vice-
Presidente da Comissão de Memória Global da SSVP e 
Secretária Nacional da Juventude da SSVP Nigéria (2013-
2020) no fórum virtual da 65ª sessão da Comissão da ONU 
sobre a situação jurídica e social da mulher , apresentado 
pelo Conselho Nacional de Mulheres Católicas.

O papel da mulher na história da SSVP não pode ser 
compreendido sem a menção especial de grandes e 
nobres personalidades, cujo compromisso abriu ca-
minho para que muitas outras mulheres façam parte 
desta instituição hoje.

No processo de desenvolvimento da SSVP, as mulhe-
res foram incorporadas à sua vida cotidiana e rece-
beram total apoio na tomada de decisões em todos 
os níveis: da Conferência ao Conselho Internacional. 
Uma amostra da participação feminina na SSVP é a 
Irmã Rosalie Rendu [1786-1856], Filha da Caridade 
que teve um papel crucial no desenvolvimento da 
Sociedade, apoiando e formando os fundadores no 
correto desempenho do Carisma Vicentino. nos ensi-
namentos de São Vicente de Paulo, que também teve 
forte apoio na figura de Santa Luísa de Marillac.

Por outro lado, os fundadores da SSVP, em 1834, co-
locaram a instituição sob a proteção da Santíssima 
Virgem Maria da Imaculada Conceição, tornando-a a 
Padroeira da SSVP (festa - 8 de dezembro). 

Há muito tempo está bem estabelecido que as mu-
lheres participam da tomada de decisões e, por meio 
de sua participação, contribuem para o crescimento 
geral da SSVP. De fato, em reconhecimento ao seu 
trabalho e serviço, o dia 14 de agosto, aniversário do 
nascimento de Amélie Ozanam, foi instituído como o 
“Dia Internacional da Mulher da SSVP”. 

A SSVP trata todos os seus membros igualmente, 
reconhece talentos individuais e incentiva todas as 
pessoas (mulheres incluídas) a usar esses dons e ta-
lentos no desenvolvimento de nossa amada Socie-
dade por meio de reuniões, formações, seminários 
/ retiros, participação no concurso literário sobre os 
Fundadores, etc. e faz todo o possível para que cada 
um encontre o seu lugar na instituição. 

Lembremos também a mensagem do Papa Francis-
co de 8 de novembro de 2020 por meio do decreto 
“Spiritus Domini [O Espírito do Senhor]”, que passou 
a ser a inclusão formal das mulheres no desempenho 
de muitas outras funções dentro da Igreja Católica. 
Tornou-se uma atualização oficial do Código de Di-
reito Canônico ao refletir que “leigos ... podem ser 
admitidos de forma estável nos ministérios do leitor 
e acólito”, quando a versão anterior se referia a “ho-
mens leigos”. Isso também nos lembra da importân-
cia de ter mais mulheres para o avanço da SSVP.

Além disso, a SSVP infunde em todos os seus mem-
bros humildade, simplicidade, mansidão, zelo e au-
tocontrole e o carisma vicentino é caracterizado 
pela empatia, escuta, amor, aceitabilidade, coragem, 
transparência, bondade , dedicação e evangelização 
que se canaliza através da coerência, do compro-

Patricia Oluchi Onuoha
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misso, da compaixão e do cuidado, qualidades que 
constroem um caminho de santidade para o qual são 
chamados homens e mulheres. 

Em todos esses anos de formação, sou muito grata 
à SSVP por me orientar a viver uma vida que pode 
fazer a diferença na sociedade atua. Tudo o que con-
quistei por meio da Sociedade foi, em grande medi-
da, resultado da grande inspiração obtida por meio 
das mulheres que tiveram um impacto positivo no 
desenvolvimento e na expansão da SSVP.

A confiança que a Sociedade depositou em mim me 
dá a oportunidade de deixar uma marca. Esta rara 
oportunidade serve de estímulo para muitas de nós, 
jovens e meninas, que podemos alcançar grandes ob-
jetivos por meio do caminho de formação e devoção 
a Deus, que fortalece nossa relação com os outros e 
renova nosso compromisso de servir ao próximo. 

Concluindo, poderia dizer que a oração e a fé ativa, 
encarnadas nas ações, me levaram a reconhecer 
sempre a presença de Deus em minha vida e em tudo 

que faço. Sempre que quero desistir, lem-
bro-me do escrito de São Paulo em Filipen-
ses 4:13 e cito: “Tudo posso naquele que 
me fortalece”. Eu continuo com a máxima 
“EU POSSO” porque Ele me deu muitos 
momentos de sucesso e melhoria além do 
que eu imaginava e me dá força para estar 
entre meus colegas do sexo masculino. 

É importante que cada mulher reconheça 
o seu valor e desenvolva um estilo de vida 
em que ore com paixão e gere positivida-
de, perseverança, proatividade e eficiência 
no seu crescimento diário, praticando o 

“EU POSSO”, independentemente das circunstâncias 
que a rodeiam. 

Escolho “celebrar as conquistas de cada mulher” por-
que sei o que é não ser valorizada e também tiro o 
chapéu para todas as mulheres que dão exemplos de 
grande progresso, ao mesmo tempo que incentivo as 
jovens e meninas a nunca desistirem. para se esfor-
çar e prosperar independentemente do ambiente. 
Incluir as mulheres nos processos de tomada de de-
cisão é de extrema importância para a construção da 
nação e a comemoração de suas conquistas deve ser 
a normalidade. 

Aproveito este meio para lembrar aos pais, professo-
res e responsáveis   que eles também devem cumprir 
suas obrigações na f o rmação de meninas. Devem 
orientar e encorajar cada menina a realizar seus so-
nhos nos caminhos de Deus: o momento deste desa-
fio é agora, pois muitas já estão se desviando deste 
caminho. Portanto, se “EU POSSO”, “Você PODE”, “Ele 
PODE” e “Ela PODE”, então “todos nós PODEMOS” 
obtê-lo para o bem das gerações que estão por vir. 

Formação pela fé: o papel 
da mulher na SSVP
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A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organiza-
ção internacional, católica e secular cujos membros 
vivem sua fé servindo aos mais vulneráveis, margina-
lizados e excluídos. Foi fundada na década de 1830 
por um grupo de jovens estudantes universitários 
franceses, liderados por Antonio Frederico Ozanam, 
guiados por Emmanuel Bailly de Surcy e Ir. Rosalía 
Rendu H.C. Hoje, a organização está presente em 
mais de 150 países e é uma das organizações volun-
tárias e humanitárias mais reconhecidas e respeita-
das do mundo.

O que significa ser vicentino? Quero definir o que 
torna a Sociedade única e o que permitiu que ela 
perdurasse e se desenvolvesse por quase 200 anos. 
Eu também gostaria de examinar alguns dos desa-
fios que surgem na maneira como a Sociedade opera 
para que possamos reconhecer e responder apro-
priadamente.

Descreverei agora, em minha opinião, as quatro ca-
racterísticas únicas da Sociedade: 

1. A estrutura da Conferência

A ideia da Conferência é algo genuíno da Sociedade. 
Uma Conferência é um grupo de pessoas num vilare-
jo, cidade, paróquia ou qualquer outra área ou terri-
tório, que se reúnem para viver a sua fé através do 
serviço a quem precisa de ajuda na sua comunidade, 
utilizando os recursos de que dispõe. A Sociedade é 
governada por seus membros, e a adesão é principal-
mente através da incorporação a uma Conferência.

As Conferências têm ampla liberdade e autonomia 
para se adaptar à sua realidade e tomar as decisões 
cabíveis sobre a ajuda que prestam. Além disso, a 
responsabilidade sobre como as pessoas são assisti-
das e o uso dos recursos da Sociedade pela Conferên-
cia é decidida dentro da Conferência. As reuniões da 
Conferência são fundamentais, tanto para a prática 
de ser vicentino quanto para acompanhar o serviço 
que prestamos. 

As bases ideais para ser um 
bom membro da SSVP

Frank Brassil
Vice-presidente Territorial Internacional da Oceania 
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O caráter democrático é fundamental para ser vi-
centino. Vinculamos a coordenação das Conferên-
cias a uma estrutura superior chamada Conselho, 
até chegar ao Conselho Geral Internacional. No 
entanto, o processo que determina quem forma 
nossos Conselhos é “de baixo para cima”. As Con-
ferências elegem seus Presidentes, que formam os 
Conselhos Regionais ou de Zona. Esses Conselhos 
elegem um Presidente que participa de um Conse-
lho Diocesano, Central ou Nacional. Esta forma de 
formar Conselhos superiores é democrática e refle-
te os interesses dos membros da Conferência. Os 
que ocupam cargos nos Conselhos superiores não 
podem controlar quem é eleito nos diferentes ní-
veis, e esses membros eleitos são sempre 
maioria nos Conselhos. 

A estrutura do Conselho vincula 
as Conferências a esta organiza-
ção mundial que é a Sociedade 
de São Vicente de Paulo e, por-
tanto, faz de cada Conferência 
uma parte da Sociedade. A 
estrutura do Conselho existe 
para apoiar, manter e desen-
volver o trabalho das Confe-
rências. Portanto, uma descrição 
adequada para a estrutura da So-
ciedade pode ser “cadeia de ajuda”, e 
não “cadeia de comando”. 

Na Sociedade, o Presidente de uma Conferência ou 
Conselho tem um papel especial e há grande respei-
to e confiança por este cargo. 

O Presidente tem duas responsabilidades principais: 

1. Liderança da Conferência ou  do Conselho. 

O Presidente é chamado a tomar decisões que ga-
rantam a continuidade do funcionamento efetivo da 
Conferência ou Conselho. Os Presidentes devem ser 
sensíveis à participação dos membros da Conferên-
cia ou do Conselho na tomada de decisões e devem 
respeitar sempre o direito dos membros de serem 
informados e de participarem nas decisões. É preci-
so encontrar um equilíbrio para que essas decisões 
sejam tomadas democraticamente e tenham a par-
ticipação necessária, sempre a partir de uma gover-
nança sensata, sem obstáculos.

2. Participação no Conselho Superior de nível seguinte. 

Esta participação não se limita a representar a Confe-
rência ou o Conselho de eleição do Presidente. É um 
total compromisso e responsabilidade com a gover-
nança da Sociedade ao nível do Conselho Superior. 
Como membro de um Conselho, a pessoa tem plena 
responsabilidade de tomar decisões apropriadas aos 
interesses da Sociedade dentro da competência des-
te Conselho e, quando necessário, transferir as deci-
sões para um Conselho superior. 

A partir de um certo nível, as questões de governan-
ça corporativa tornam-se essenciais para o funciona-

mento do Conselho e as responsabilidades 
dos membros do Conselho são expan-

didas para incluir a prestação de 
contas de acordo com a legisla-

ção atual, incluindo, mas não se 
limitando a Lei das Sociedades 
Anônimas e a Lei das Socieda-
des por Ações e a legislação 
sem fins lucrativos (Corpora-
tions Law, Charities and not 
for Profit law) e as leis relacio-

nadas à salvaguarda e a pro-
teção de pessoas vulneráveis. 

Essas leis variam amplamente de 
país para país, mas, no nível apro-

priado, a responsabilidade e a transpa-
rência pública são funções importantes. 

Em todos os níveis, ser vicentino exige que não haja 
honra ou status associado ao exercício de um cargo. 
É simplesmente uma oportunidade de serviço. A So-
ciedade requer de seus altos cargos uma profunda 
humildade no desempenho de suas funções e a dis-
posição de deixá-los uma vez que o mandato tenha 
sido cumprido. Qualquer senso de direito ou proprie-
dade sobre a responsabilidade ou serviço designado 
é incompatível com ser vicentino. Da mesma forma, 
um membro do Conselho deve aceitar as decisões de 
seu próprio Conselho e de todos os Conselhos supe-
riores e trabalhar para sua aplicação, mesmo que a 
decisão não seja de acordo com suas preferências. 

3. Uma organização católica secular

Os fundadores da Sociedade, e isso é especialmente 
visto nos escritos de Antonio Frederico Ozanam que 
precederam e inspiraram as Encíclicas agora chama-

As bases ideais para ser um bom 
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das de Doutrina Social da Igreja, foram dedicados a 
uma fundação católica da Sociedade. O contexto po-
lítico da época não era semelhante ao da Igreja e foi 
preciso muita coragem para construir a Sociedade da 
maneira como o fizeram. Ozanam foi um apologista 
católico notável, mas teve grande cuidado em esta-
belecer a Sociedade como uma organização contro-
lada por leigos, que respeitava o clero e a hierarquia 
da igreja, mas sem dar-lhes o controle. A maioria dos 
vicentinos pensa que isso foi benéfico para nós.

Os elementos-chave da Doutrina Social da Igreja que 
estão profundamente enraizados na Sociedade são 
os seguintes: dignidade humana, subsidiariedade, 
solidariedade e o bem comum.

Esses elementos estão ligados à nossa fé católica que 
expressamos através da espiritualidade vicentina.

A Doutrina Social da Igreja reconhece a dignidade 
humana intrínseca de cada pessoa. Algumas insti-
tuições podem ter valores semelhantes, outras não, 

mas a SSVP como uma organização católica deve re-
conhecer cada pessoa em seu nível mais fundamen-
tal (independentemente de quaisquer outras carac-
terísticas que possam ter) a quem Deus deu a mesma 
dignidade de qualquer outro ser humano. Não ajuda-
mos as pessoas porque somos privilegiados e de bom 
coração ou porque isso nos faz sentir bem. Ajudamos 
as pessoas porque seu valor intrínseco como seres 
humanos clama por justiça e igualdade e não pode-
mos ignorar isso.

Subsidiariedade significa que as decisões devem ser 
tomadas no nível onde têm o maior efeito e sempre 
o mais próximo possível do ponto em que ocorrem. 
Na Sociedade, mantemos a autonomia das Conferên-
cias como exercício de subsidiariedade e procuramos 
assegurar que cada nível da estrutura do Conselho 
exerça a sua autoridade de forma consistente no 
que diz respeito à sua capacidade de influenciar a 
realidade. Sempre haverá debates sobre qual o nível 
adequado para a tomada de decisões, mas o próprio 
debate é um sinal do exercício vigoroso da Subsidia-
riedade.

Cada Conselho trata de assuntos que são mais bem 
administrados na escala em que o Conselho opera, 
mas sempre em nome dos membros da Conferência 
e de acordo com o interesse institucional. Por exem-
plo, Obras Especiais podem crescer em escala e sua 

Na Sociedade, mantemos 
a autonomia das 
Conferências como exercício 
de subsidiariedade 
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gestão pode passar de uma Conferência para um 
nível superior do Conselho. Isso pode causar algum 
desconforto em quem tem uma relação próxima com 
essas obras, mas decisões devem ser tomadas para 
equilibrar o bom uso dos recursos e as necessidades 
dos destinatários.

A solidariedade vicentina nos une como uma orga-
nização mundial, não somos uma coleção de grupos 
locais com um nome em comum. Servimos primeiro 
as pessoas da nossa própria comunidade, mas não 
paramos por aí. Compartilhamos o que temos com 
vicentinos de outras partes do país e de outras par-

tes do mundo, tanto para apoiá-los como vicentinos 
quanto para apoiar seu serviço às suas próprias co-
munidades. 

O bem comum expressa a importância da igualdade 
e da comunidade. Onde as pessoas não têm acesso à 
educação, moradia e serviços básicos de saúde, exis-
te desigualdade e injustiça e temos a obrigação de 
responder. Quando defendemos perante governos e 
instituições sociais para nossos iguais, buscamos que 
os bens da comunidade se apliquem a todos, não a 
poucos privilegiados, àqueles com riqueza e poder. 
Portanto, como vicentinos, temos o dever não ape-
nas de atender às necessidades das famílias e dos 
indivíduos, mas também devemos nos manifestar, 
sempre que pudermos, em busca de uma sociedade 
justa e equitativa. 

Nossa Espiritualidade Católica deriva dos Evange-
lhos e da natureza sacramental da fé católica, espe-
cialmente da Eucaristia. Vemos Cristo presente nos 
pobres e, como Cristo está presente na Eucaristia, é 
a fonte e o ápice da nossa fé, vemos os pobres de 
forma eucarística. Para ver a Cristo, visitamos os po-
bres. Para servir a Cristo, servimos aos pobres. Para 
amar a Cristo, amamos os pobres. 

A espiritualidade católica não é fechada e exclusiva, 
e a Sociedade não tem uma visão estreita de sua es-
piritualidade. Acolhemos em nossas Conferências, 
oficinas solidárias, obras especiais e trabalhadores 
de outras origens que se sintam alinhados com o 
que a Sociedade faz e com os valores e crenças que 
nos movem. Para algumas pessoas, compartilhar o 
trabalho da Sociedade é a expressão de sua espiri-
tualidade e acolhemos a oportunidade do Espírito 
Santo agir através de nós. Da mesma forma, não apli-
camos qualquer teste de espiritualidade ou qualquer 
requisito de qualquer prática espiritual àqueles que 
procuramos servir. Simplesmente esperamos que o 
presente de nosso tempo e serviço possa gerar uma 
resposta espiritual nas pessoas a quem servimos, 
que pode se manifestar de maneiras que muitas 
vezes não vemos. Nós simplesmente fornecemos a 
oportunidade para o Espírito agir.

3. A Regra 

A Regra é o nosso documento fundamental e define 
o nosso coração e essência como organização. Todos 
os vicentinos são convidados a ler a Regra e a voltar 

A solidariedade vicentina nos une 
como uma organização mundial, 
não somos uma coleção de grupos 
locais com um nome em comum
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a ela com frequência. A Regra tem três seções: A pri-
meira Parte é a declaração geral da natureza, objeti-
vos e valores da Sociedade. Isso se aplica a todos os 
vicentinos em todos os lugares. A Parte 2 se refere 
ao Governo Internacional da Sociedade, mas contém 
alguns conteúdos importantes do pensamento vicen-
tino. A Parte 3 é onde cada Conselho Nacional adapta 
as Partes 1 e 2 ao contexto e às necessidades e capa-
cidades de seu país. 

A Regra é um livro curto. Não é uma longa lista de 
regras e regulamentos detalhados - é uma declara-
ção de princípios e valores de alto nível e contém al-
guns detalhes específicos que definem a Sociedade. 
Oferece uma flexibilidade considerável no contexto 
local, mas seus valores e princípios definem a So-
ciedade e são obrigatórios para todos os vicentinos. 
É muito preocupante quando os membros subesti-
mam a importância da Regra. A regra às vezes é con-
siderada “apenas um guia” ou “uma estrutura”. Isso 
interpreta mal sua importância e nos perguntamos 
como uma ética básica poderia ser mantida se a Re-
gra não existisse. 

Para funcionar como uma grande organização na so-
ciedade civil, temos que estabelecer entidades legais 
que permitam a Sociedade possuir propriedades, em-
pregar pessoas, gerenciar o risco do negócio e atender 
aos requisitos de responsabilidade e transparência. 
Podem ser entidades sob várias leis nacionais de em-
presas ou leis relacionadas a associações e instituições 
de caridade. Às vezes surgem confusões entre à Socie-
dade e as entidades legais. Ser membro da Sociedade 
de São Vicente de Paulo significa ser membro desta 
organização internacional de caridade definida pela 
Regra. A participação em qualquer pessoa jurídica  é 
paralela à Sociedade e é uma subsidiária da Regra. 
Todas as entidades corporativas, na medida do pos-
sível, devem incluir a Regra em suas constituições e 
nunca agir fora dela. A Sociedade deve ser escrupu-
losa em cumprir os requisitos das leis nacionais e lo-
cais relacionadas à conduta adequada e transparente 
de uma instituição de caridade de utilidade pública. A 
reputação da Sociedade nunca deve ser colocada em 
risco por não ser aberta e transparente às responsa-
bilidades legais. Esses requisitos estão aumentando 
em muitos países, especialmente quando se trata de 
gestão financeira e proteção de pessoas vulneráveis. 
Devemos ir em frente e colocar esses assuntos em dia.

Devemos estar cientes de que a Regra é um documento 
elaborado em um contexto específico e não é perfei-
to. As partes 1 e 2 podem ser modificadas, mas apenas 
no nível mais alto da Sociedade, com a participação de 

A Regra é o nosso documento 
fundamental e define o 
nosso coração e essência 
como organização.
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Presidentes Nacionais de todo o mundo. A Parte 3 pode 
ser adaptada por um Conselho Nacional, mas somente 
com a concordância do CGI. É assim que deve ser e em-
bora haja partes que alguém pode desejar que sejam 
alteradas, isso afeta os membros em todo o mundo e 
o processo deve exigir um estudo cuidadoso. Em geral, 
a Regra é um excelente documento para a Sociedade e 
deve ser levada em consideração por cada um dos vi-
centinos. A Regra nos define, nos torna o que somos e é 
fundamental para nós como organização. 

4. Uma rede mundial de caridade

Antonio Frederico Ozanam falou sobre a construção de 
uma “Rede Mundial de Caridade” e o caráter interna-
cional da Sociedade é uma parte essencial de ser vi-
centino. A Sociedade é um grande exemplo do lema: 
“pensar globalmente - agir localmente”. 

As Conferências são, através da estru-
tura do Conselho, parte de uma or-
ganização multinacional que está 
presente em grande parte do 
mundo. Infelizmente, os mem-
bros às vezes limitam sua visão 
às preocupações locais. Já ouvi 
pessoas dizerem que querem 
que o dinheiro arrecadado em sua 
loja local seja gasto em sua paró-
quia / cidade / distrito, etc. Este não 
é vicentino. Como organização católica, 
nos preocupamos com as pessoas necessi-
tadas em todos os lugares e não há base, quando 
temos os recursos para fazê-lo, excluir as pessoas de 
nosso apoio em outros lugares. Obviamente aqueles 
que estão próximos são muitas vezes os primeiros a re-
ceber nossa ajuda, mas claramente os vicentinos nos 
países mais ricos têm a capacidade de compartilhar 
com um mundo mais amplo e somos chamados pela 
Regra, pela Doutrina Social Católica e pelos Evangelhos, 
a fazer. 

A geminação é realizada para que as Conferências se-
jam solidárias e vinculem e compartilhem recursos com 
Conferências de outros países. Este é um modelo pode-
roso e eficaz, mas exige muito trabalho e esforço para 
mantê-lo. A forma altamente descentralizada como a 
Sociedade trabalha significa que a comunicação é um 
grande desafio.

Falhas na comunicação levam a mal-entendidos e a 

desconfiança. As tecnologias modernas estão facili-
tando este assunto e precisamos melhorar seu uso. 
Geralmente, é mais fácil para um membro de uma 
Conferência em um país remoto enviar uma mensa-
gem de texto do que escrever uma carta. A solida-
riedade entre os vicentinos deve encorajar a persis-
tência e a vontade de tentar alternativas quando as 
comunicações são difíceis. 

A geminação é apenas uma parte da Estrutura Inter-
nacional da Sociedade, e devemos estar cientes dos 
laços que mantemos com nossos irmãos e irmãs que 
se fortalecem e crescem com o tempo em todos os 
níveis da Sociedade. À medida que o mundo se tor-
na mais interconectado e há maiores possibilidades 
de comunicação, devemos fortalecer nossos laços vi-
centinos ao redor do mundo com uma intenção clara: 

aumentar a solidariedade vicentina e espalhar 
a mensagem de serviço na justiça para 

aqueles em nossa comunidade global 
que clamam por nossa ajuda. Não 

podemos fazer de outra forma. 

Conclusão 

Para mim, ser vicentino se ba-
seia em quatro pilares funda-

mentais: 

1. A estrutura da Conferência que 
permite aos membros viver sua fé ser-

vindo aos mais vulneráveis   e excluídos em 
sua comunidade; 

2. Somos uma organização católica secular indepen-
dente, atuando sob a Doutrina Social da Igreja e a 
espiritualidade católica, totalmente responsável por 
si mesma e dirigida e administrada por seus próprios 
membros. 

3. A Regra é o nosso documento fundamental que 
define quem somos e os princípios e valores que nos 
governam e nos guiam. 

4. A Sociedade é uma Rede Mundial de Caridade que 
traz a visão de Ozanam à realidade. 

É isso que torna único ser vicentino. Como vicentinos, 
buscamos cumprir nossa missão por meio do serviço 
àqueles que por direito reclamam nosso tempo e re-
cursos na justiça e na caridade.

formação internacional
As bases ideais para ser um bom 
membro vicentino
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Junte-se ao LANCLUB e faça parte 
do nosso clube de tradutores

Projeto liderado, coordenado e supervisionado pela Comis-
são de Comunicação do Conselho Geral Internacional.

Devido ao grande volume de traduções e aos curtos 
prazos de entrega necessários para a publicação de 
notícias, documentos, relatórios e apresentações nas 
quatro línguas oficiais, nasceu o projeto ‘Clube de 
Tradutores’, agora denominado LanClub, que faz par-
te de uma iniciativa de nosso confrade e Presidente 
Geral, Renato Lima, para solicitar aos associados e 
colaboradores que conheçam outra língua que não a 
nativa, contribuam com seus conhecimentos e assim 
possam ser voluntários remotamente, de qualquer 
lugar do mundo. Lançado em setembro de 2018, 
este projeto é um prestador voluntário de serviços 
linguísticos, cujo objetivo é criar conteúdos multilin-
gues para 152 países, que funciona graças à coorde-
nação e supervisão da Comissão de Comunicação do 
Conselho Geral Internacional.
 
LanClub é composto por tradutores e intérpretes vo-
luntários com idades entre 20 e 75 anos. Tem um du-

plo propósito: por um lado, manter informados sobre 
nossas atividades nossos 800.000 membros, voluntá-
rios, benfeitores e amigos dos países onde estamos 
estabelecidos e, por outro, ajudar com uma melhor 
comunicação, direta e indiretamente, a mais de 30 
milhões de pessoas necessitadas em todo o mundo. 
A comunicação global deve ser rápida e eficaz, e tudo 
isso é possível graças ao empenho deste clube de tra-
dutores e intérpretes voluntários, coordenado pela 
Comissão de Comunicação do CGI. A partir dessas 
linhas, aproveitamos para agradecer o seu anônimo 
trabalho e dedicação.
 
Junte-se à nossa equipe de tradução!
 
Se você deseja mais informações e deseja fazer par-
te deste projeto, entre em contato com a Comissão 
Internacional de Comunicação do Conselho Geral In-
ternacional: cgi.communication@ssvpglobal.org

comunicación / divulgacióncomunicação
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Breve história da SSVP na Escócia
Por ocasião do seu 175º aniversário, a SSVP Escócia publicou um livro que conta sua 

história desde o dia em que foi fundada.

Na introdução a este trabalho escrito por James 
McKendrick, o presidente nacional, Danny Collins, 
enfatiza o desenvolvimento e evolução da atividade 
da SSVP na Escócia desde o seu início, destacando 
o trabalho de cada membro que passou pela SSVP 
e dedicou sua vida ao exercício da caridade a partir 
do carisma vicentino. Mas Danny Collins lembra que 
nada disso é possível sem a presença de Deus na vida 
da instituição, e que cada vicentino está a serviço de 
Nosso Senhor.

Short History of the
St. Vincent de Paul Society
in Scotland  –  1845-2020

James McKendrick
by

serviens in spe

So
cie

ty 
of St.Vincent de Paul

Scotland

Clique aqui para ver a publicação:

comunicación / divulgacióncomunicação / divulgação

https://www.ssvpscotland.com/site/wp-content/uploads/2020/11/175th-Anniversary-booklet-web-file.pdf 
https://www.ssvpscotland.com/site/wp-content/uploads/2020/11/175th-Anniversary-booklet-web-file.pdf 
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Falece o Presidente da 
SSVP na Namíbia

In memoriam: nosso amado irmão, confrade Willem 
Edwin Plaath (5/junho/1955 – 10/janeiro/2021)

O Vice-Presidente Territorial da SSVP para a África 2 informou sobre a 
triste notícia do falecimento do nosso Confrade. O falecido deixa Anto-
nette Plaath, sua esposa, quatro filhos e uma irmã. 

Confrade Willie, como ele carinhosamente era chamado, foi um Cató-
lico devoto e um verdadeiro servo de Deus que dedicou seu tempo e 
recursos para o bem dos pobres. Ele se dava bem com todos e sempre 
ministrava com paixão, zelo e alegria.

Ele nunca deixou seus amigos necessi-
tados passarem fome ou ficarem sem 
um teto sobre suas cabeças. Ele sempre 
providenciava um enterro decente para 
aqueles que não tinham recursos para 
fazê-lo.

Ele foi indicado como Presidente do 
Conselho Nacional da SSVP na Namíbia 
em 2015 e desempenhou um importan-
te papel no crescimento da Sociedade 
neste País. 

O Presidente Geral da SSVP, Confrade 
Renato Lima de Oliveira, profundamen-
te chateado com a triste notícia, anun-
ciou: “Em nome do Conselho Geral, 
transmitimos nossas sinceras condolên-
cias à família do nosso querido Confra-
de Willem Edwin Plaath. Para tanto, três 
dias de luto foram declarados pelo CGI. 
Pedimos gentilmente às Conferências 
que rezem uma Ave-Maria pela alma de 
Willie nas reuniões desta semana”.

comunicación / divulgaciónin memorian
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comunicación / divulgaciónin memoriam

Um ano de pandemia
A Sociedade de São Vicente de Paulo enfrenta um 

novo inimigo que, embora ataca toda a humanidade, 
ataca com particular severidade os mais pobres.

Covid19, que causou a primeira pandemia global e 
uma poderosa crise econômica, já atinge 130 milhões 
de pessoas infectadas e se aproxima perigosamente 
da cifra assustadora de 3 milhões de mortes, deixan-
do milhões de indivíduos na mais absoluta miséria.

Há pouco mais de um ano a SSVP teve que ousar, ar-
mar-se de coragem e sair com renovado entusiasmo 
por aquela que sempre foi sua missão, combater a 
pobreza, qualquer que seja sua causa, pela fé em 
Cristo e pelo amor a Deus. E, neste caso, também 
queríamos ser vicentinos em meio à pandemia.

 Nunca antes a necessidade de nossa missão de aju-
da e esperança para o mundo se tornou tão tangível, 
nunca antes nos vimos tão claramente “no mesmo 

barco” e nunca antes pudemos sentir a dor dos ou-
tros da mesma forma, por ser nossa própria dor.

Por todas essas razões, esta pandemia é também, 
como diz o Papa Francisco, “uma oportunidade para 
lembrar que o sofrimento vivido nesta época terá 
sido inútil se não construirmos juntos uma sociedade 
mais justa, mais equitativa e mais cristã”.

Uma vez completado o primeiro aniversário desta 
pandemia, não queremos deixar de lembrar a todos 
e cada um dos falecidos, os que sofrem desta doença 
e os milhões de vítimas deste vírus, que, por sua vez, 
nos deixa o testemunho de muitos de quem eles es-
tão oferecendo sua ajuda e levando a luz e esperança 
de Cristo ao coração de seus irmãos.

Diretoria do Conselho Geral Internacional
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reflexão especial

É urgente repensar a vida
A Pandemia que ao longo destes meses nos 
atingiu, e certamente nos irá acompanhar 
ao longo deste ano, criou em cada um de 

nós um sentimento de insegurança e deixou 
descobertas muitas de nossas fragilidades.

Esta última forma de confinamento imposta pelo Go-
verno obriga-nos a estar em casa, espaço para muitos 
de nós sem as condições mínimas de habitabilidade, 
leva-nos a conviver com a solidão, com os nossos me-
dos, com o silêncio.

Fomos forçados a alterar radicalmente os nossos 
comportamentos, a repensar as nossas vidas e a 
adaptarmo-nos às novas formas de viver e o nosso 
dia-a-dia para conseguirmos viver toda esta nova re-
alidade.

Estávamos habituados a ser donos das nossas vidas, 
a andar livremente, a estar em família, a conviver 
com os vizinhos, a abraçar os amigos e de repente 
tudo se alterou.

Viver muito tempo em casa é difícil e duro e, por isso, 
temos necessidade de refletir sobre quem somos e 
qual o nosso papel neste mundo tão inseguro. 

Voltámo-nos para o nosso interior e, no silêncio, en-
contrámos na oração o nosso refúgio. Precisamos 

Alda Couceiro 
Presidente de la SSVP de Portugal

cuidar da nossa vida interior e, para isso, necessita-
mos acolher a voz de Deus, escutar atentamente o 
que Ele nos quer dizer e, assim, encontrar sentido 
para esta nova forma de estar e viver a vida. 

Este recolhimento que nos é pedido deve levar-nos 
a uma confiança ainda maior e a uma fé ainda mais 
forte e mais viva porque, embora não se possa mos-
trar de uma forma visível, esta fé não se pode apagar, 
nem se deve apagar, porque é ela que nos guia e nos 
faz estar cada vez mais próximos do Senhor.

Deus chama-nos para sermos sinais da Sua presença no 
mundo, para sermos sinais da Sua solicitude para com 
toda a humanidade

A crise económica provocada por esta pandemia mer-
gulhou o mundo e, em particular, o nosso país, numa 
situação difícil; cresceu o desemprego e com ele au-
mentaram as dificuldades para a maioria das famílias. 
Privadas da liberdade, muitas delas, passaram também 
a estar privadas de uma vida digna onde os bens essen-
ciais escasseiam e a miséria e o sofrimento abundam.

O sofrimento é, sem dúvida, o maior drama da vida 
humana, mas nós, os crentes, acreditamos que o Se-
nhor nos salvará e fará renascer em nós a esperança 
em dias melhores.

Voltámo-nos para o nosso interior 
e, no silêncio, encontrámos 
na oração o nosso refúgio
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reflexão especial É urgente repensar a vida

Nestes momentos difíceis ten-
demos a concentrar a nossa 
atenção em nós próprios, nos 
nossos problemas, naquilo que 
nos pode pôr em perigo, mas 
procuremos olhar à nossa vol-
ta, vencer a indiferença peran-
te o sofrimento dos que nos 
rodeiam e, assim, percebermos 
as suas necessidades, para os 
podermos ajudar, apoiar e ali-
viar.

Não nos fechemos em nós 
próprios, não cedamos a esta 
tentação, não esqueçamos os 
outros e, por isso, rezemos, sacrifiquemo-nos, preo-
cupemo-nos com todos os que sofrem.

Confiemos ao Senhor as nossas apreensões, as nos-
sas dores, os nossos desânimos, os nossos sofrimen-
tos, porque Ele está atento às nossas fragilidades. 

Peçamos-Lhe também ajuda para não nos fecharmos 
em nós próprios, e assim, estarmos cada vez mais 
atentos às necessidades daqueles que vivem ao nos-
so lado.

Estamos a viver confinados em nossas casas, mas o 
reino de Deus continua a crescer, a estar presente, 
com uma presença atuante, pois, apesar de tanta 
desgraça, tanta tragédia e tanto sofrimento, quanto 
trabalho é realizado por homens e mulheres que não 
se demitem da sua vocação e asseguram os mínimos 
essenciais a tantas famílias que nada têm para além 
do que lhes é dado.

Quantos de nós se disponibilizam e procuram das 
mais variadas formas manter o contato com estas fa-
mílias carentes de bens materiais, mas principalmen-
te do amor e das palavras de ânimo e coragem que 
lhes podemos transmitir.

Quanto sacrifício, quanta abnegação, quanta entrega 
por parte dos que continuam a servir…

Deus não Se suspendeu das nossas vidas, Ele con-
tinua presente e atuante, e por isso não podemos 

perder a fé, nem a confiança, embora tantas vezes 
sejamos tentados a desistir.

Deixemo-nos envolver pelo amor de Deus que trans-
forma as nossas vidas.

Junto da cruz, Jesus confiou-nos aos cuidados mater-
nos de Maria; por isso, procuremos colocar em Suas 
mãos as nossas dificuldades, as nossas angústias, os 
nossos medos, com a certeza de que, por sua inter-
cessão, Jesus nos ouvirá e nos atenderá.

Confiemos ao Senhor as nossas preces através da Sua 
e nossa Mãe e aprendamos com Ela a estar junto da-
queles que, ao nosso lado, vivem situações de dificul-
dades, sofrimento e desânimo.

Como os Pastorinhos de Fátima, que viveram tempos 
semelhantes aos nossos, peçamos a Nossa Senhora 
que não desanimemos perante tanto sofrimento e 
que, por Ele, nos convertamos, pois só assim podere-
mos encontrar uma nova forma de viver mais frater-
na, mais equilibrada e mais humana.

Vicentinas e vicentinos…recorramos a Maria e peça-
mos a sua ajuda e a sua intercessão em todos estes 
momentos difíceis que estamos a viver, pois Ela nos 
indicará o caminho seguro para encontrar Jesus.

Deixemo-nos envolver pelo amor de 
Deus que transforma as nossas vidas
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metas estratégicas 2016-2023

MISSÃO

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

VISÃO 2023

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

VALORES
• Serviço

• Espiritualidade

• Humildade

• Caridade

• Empatia

Formação
Permanente e para  
todos os membros

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

União Fraternal
Construir uma rede global  
de apoio espiritual e material

Expansão
Presença em todos  
os países do mundo

Família Vicentina
Colaboração permanente  
e profunda

Solidariedade
Parcerias internacionais  
e locais

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar  
sua efetividade

1

2

10

3

4

5

6

7

8

9
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