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Paris, 4 de julho de 2021. 

 

Carta Especial aos meus queridos jovens e às minhas queridas jovens, 
membros das Conferências de São Vicente de Paulo pelo mundo 

 
Saudação inicial 
 

Tenho a imensa satisfação de dirigir-me a todos vocês, queridos e queridas jovens, nesta 
mensagem especial alusiva ao DIA INTERNACIONAL DO JOVEM DA SSVP, estabelecida pelo 
Conselho Geral Internacional para ser comemorada no dia 4 de julho, em reconhecimento à 
importância da presença da juventude nas Conferências de São Vicente de Paulo, desde a 
fundação gloriosa em 1833 até os dias atuais.  

A data é também uma grata coincidência, pois ocorre no dia da celebração litúrgica do bem-
aventurado Pedro Jorge Frassati, um forte exemplo de santidade para a juventude vicentina, 
católica e mundial. Frassati era modelo de filho, irmão, estudante, católico, ativista social e 
político, tudo fazendo em consonância com os princípios da Santa Igreja, do Evangelho e da família 
cristã.  

“Alegre-se, jovem, na sua mocidade! Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude! Siga por 
onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar” (Eclesiastes 11, 9) 

 
Tempos desafiadores 
 

Como sabemos, a humanidade tem vivido dias difíceis por conta dos efeitos terríveis causados 
pela crise sanitária internacional. A pandemia não é somente um problema de saúde, mas 
também provocou forte impacto social e econômico. Muitos perderam seus empregos e suas 
esperanças. Estamos todos a sofrer, uns mais, outros menos, especialmente as pessoas mais 
carentes; inclusive nós, confrades e consócias da Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas, desde 
os primórdios da nossa Sociedade, os jovens fundadores enfrentaram epidemias semelhantes, e 
souberam manter a chama da caridade acesa, mesmo com todas as dificuldades. 

É notório que as restrições da atualidade inauguraram um novo estilo de vida. O jovem teve 
que reaprender a viver, a conviver e a sobreviver. A sociedade civil mergulhou no trabalho e na 
educação a distância. Os relacionamentos pessoais foram afetados e os problemas de saúde 
mental se ampliaram. Os jovens se valeram das novas tecnologias para permanecerem em grupo e 
conectados. Por outro lado, os mais pobres, sem acesso aos computadores, celulares e internet, 
ficaram excluídos desse processo. 

Certa vez, ouvi dizer que a pandemia não criaria problemas; na verdade, eles já existiam 
antes. O que a pandemia fez foi revelar ou acentuar esses problemas. A desigualdade e a miséria 
se acentuaram, entre as nações e dentro das próprias nações. A guerra econômica em torno das 
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vacinas deixou claro que, enquanto uns festejam sem as máscaras, a maioria do mundo espera 
pela primeira dose. A fome, a vulnerabilidade e as incertezas aumentaram. Ser jovem nos tempos 
atuais tornou-se um imenso desafio. 

Diante de todas essas particularidades, minha mensagem a todos vocês é direta e bem clara: 
sigam firmes na missão vicentina, permaneçam na fé, rezem bastante e não tenham medo. 
Como disse Jesus: “Coragem, sou eu. Não tenhais medo” (Mateus 14, 27). Confiemos na 
Providência Divina, pois Deus está ao vosso lado. Ele, na infinita bondade, irá cumular a todos com 
as devidas forças para fazer o bem, salvar almas, ajudar a quem precisa, fugir das ciladas do mal e 
testemunhar a Sua Palavra. Deus está com os jovens, protegendo-os e fortalecendo-os. 

“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a Palavra de Deus permanece em vós, 
e vencestes o Maligno” (I João 2, 14) 

 
Criatividade e superação 
 

Apesar de tudo, os jovens vicentinos têm sido muito ativos e criativos, e estenderam a mão 
amiga para ajudar aos que sofrem nestes tempos tão sombrios. Inúmeras foram as iniciativas, em 
todos os continentes, de projetos sociais e campanhas comunitárias totalmente lideradas pelos 
jovens da SSVP. Também houve atos de piedade, de oração e de devoção, que são também a 
marca registrada da nossa Sociedade. Em muitos lugares, as Conferências se mantiveram atuantes 
única e exclusivamente por conta dos mais jovens, que não desanimaram. Os jovens são os 
protagonistas nesses tempos tão desafiadores, propiciando “a caridade dentro da caridade”. 

Por conta da pandemia, a coleta especial para os jovens, que criamos há alguns anos, não será 
feita em 2021. No lugar da coleta, convidamos que todos reflitam sobre a urgente necessidade de 
que os Conselhos Vicentinos, em todas as esferas, dediquem recursos específicos para a promoção 
da juventude, reservando um orçamento adequado para os programas relacionados com os 
Comitês de Jovens, ao recrutamento e à formação juvenil. Seria muito bom se os projetos sociais 
propostos pelos jovens tivessem mais apoio e melhores condições para o seu desenvolvimento.  

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, 
no procedimento, no amor, na fé e na pureza” (Timóteo 4, 12) 

 
Compromisso com a juventude 
 

A juventude vicentina, neste contexto todo, é duplamente importante. Primeiro, para nós 
próprios, integrantes da Sociedade de São Vicente de Paulo, que necessitamos do frescor da 
juventude para manter as nossas práticas sempre joviais, criativas e inovadoras. Segundo, junto 
aos necessitados aos quais servimos, por meio da visita domiciliar e das obras de caridade 
mantidas pela nossa Sociedade, uma vez que os vulneráveis precisam sobremaneira da ajuda 
vicentina e da ousadia dos jovens. 

Saibam que vocês têm em mim um grande apoiador e defensor. Ingressei na SSVP com a 
idade de 15 anos e, portanto, entendo perfeitamente as preocupações e os desafios da juventude. 
Sempre haverá espaço para vocês na Sociedade de São Vicente de Paulo e, especialmente, no 
âmbito do Conselho Geral. E para manter este compromisso feito por mim a respeito das 
iniciativas da juventude, tenho a alegria de anunciar duas iniciativas que irão movimentar ainda 
mais nossa mocidade. Ambas as atividades serão organizadas pela Vice-presidência Internacional 
de Jovens, Crianças e Adolescentes, liderada pelo confrade Willian Alves e equipe: 

 

a) Em outubro de 2021, desejamos promover o “Encontro Juvenil da SSVP”, que estamos 
chamando carinhosamente de “Salamanca Digital 2021”, destinado aos coordenadores 
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nacionais de jovens e aos jovens que participaram do Encontro de Salamanca de 2018. Este 
evento será online e tem como objetivo reviver os incríveis momentos vividos na edição de 
2018, além de oferecer uma ótima oportunidade de formação vicentina para os Comitês de 
Juventude em nível de Conselho Superior.  

 
b) Em janeiro de 2022, vamos lançar um concurso internacional para os jovens da Sociedade 

de São Vicente de Paulo. Os vencedores serão premiados com as despesas pagas para 
participar, em agosto de 2023, de dois eventos juvenis em Lisboa (Portugal): o Encontro 
Internacional da Juventude da Família Vicentina e a Jornada Mundial da Juventude (com o 
Papa Francisco). 

 
“A juventude é útil por sua audácia, até mesmo por sua imprudência, pelas novas ideias que 

traz, pelas obras em que não havíamos pensado” (Antônio-Frederico Ozanam, 1847) 
 
Mensagem final 
 

Por fim, gostava de fazer um pedido a todos. Queremos dar mais visibilidade aos trabalhos 
realizados pelos Comitês de Jovens da SSVP, em todos os países. Portanto, criamos uma coluna 
especial na nossa revista virtual OZANAM NETWORK para receber esses testemunhos de vida e de 
caridade para com os pobres. Esse espaço é de vocês, jovens! Estimulo-vos a participarem da 
nossa revista, mostrando ao mundo inteiro as boas práticas em marcha.  

Da mesma maneira, digo-vos: aproveitem as oportunidades que surgirem na vossa caminhada 
na Igreja e na SSVP, e ocupem com altivez e eficiência os espaços que forem abertos, focando 
sempre no melhor serviço possível aos pobres e na vossa santificação.  

Na qualidade de Presidente-geral, desejo a todos que o DIA INTERNACIONAL DO JOVEM DA 
SSVP seja comemorado com todo o vigor possível, entre todos nós, confrades e consócias de 
qualquer idade, em todos os países, dentro dos protocolos de segurança sanitária para o combate 
do vírus. Que o bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam, neste Ano Internacional de Jules 
Devaux, possa iluminar os seus caminhos! 

 
 
 
 
 

Confrade Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


