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Editorial
Todos nós sabemos que têm sido tempos desafia-
dores para a humanidade, assim como para a Igreja, 
para a Família Vicentina e para a nossa querida Socie-
dade de São Vicente de Paulo. A pandemia nos im-
pôs procedimentos distintos dos habituais para que 
pudéssemos seguir com a missão vicentina de servir 
aos pobres.

A crise sanitária acentuou a miséria, o individualismo 
e o egoísmo. Muitas pessoas se esconderam em suas 
casas, em seus mundos, em suas próprias vidas, pou-
co ou nada se relacionando com o próximo. Talvez, o 
medo da morte e a pouca confiança na Providência 
Divina expliquem tal comportamento.

Esse movimento de “fechar-se para proteger-se”, 
embora necessário, foi um pouco exagerado e faz 
com que o regresso à normalidade demore mais. 
Muitos ainda resistem ao retorno à escola, à igreja ou 
ao trabalho presencial. Na nossa Sociedade, há ainda 
receio, em muitas partes do mundo, pelo regresso às 
atividades das Conferências, das obras de caridade e 
dos Conselhos.

Assim como tudo deve voltar ao seu normal, assim 
também a Sociedade de São Vicente de Paulo não 
pode ficar parada no tempo e no espaço, pois os po-
bres dependem sobremaneira da ação caridosa das 
Conferências e das nossas obras. Como o papa Fran-
cisco nos exortou: não tenham medo (Mateus 14, 22-
33), pois Deus está do nosso lado.

É chegada a hora de voltar!
A quem muito foi dado, por meio das bênçãos in-
contáveis que recebemos, muito será exigido (Lucas 
12, 42-48). Deus espera muito de nós, confrades e 
consócias, agora, mais do que nunca, pois os desdo-
bramentos da pandemia – além das mortes lamentá-
veis – estão sendo nefastos para toda a humanidade, 
como o desemprego, as doenças mentais e o afasta-
mento espiritual de Deus.

É chegada a hora de voltar! Será que realmente acredi-
tamos que a Conferência é um lugar de fé, de serviço, 
de oração e de amizade? Temos exercido a caridade 
real ou nos contentamos com a caridade virtual? “Um 
cristianismo sem contato com os que sofrem é um 
cristianismo incapaz de tocar a carne de Cristo”, aler-
tou o papa Francisco pelo Twitter dele no último dia 
27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo.

Precisamos voltar, evidentemente, de mãos dadas 
com as vacinas e com os medicamentos, atenden-
do a todos os protocolos de saúde; mas temos que 
voltar. Não podemos deixar que as Conferências  fe-
chem as suas portas, pois a existência da Conferência 
numa paróquia é a certeza de que os pobres não se-
rão esquecidos. 

Cuidemo-nos para não sermos acusados de tudo o 
que não queremos, especialmente na hora do nosso 
passamento: egoísmo, individualismo, avareza e pre-
guiça. Que 2022 seja o ano da retomada, com fé ina-
balável em Cristo e firmes na estrada de São Vicente. 

 Não podemos deixar que as 
Conferências  fechem as suas portas, 
pois a existência da Conferência numa 
paróquia é a certeza de que os pobres 
não serão esquecidos.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral
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Estimados confrades, estimadas consócias! A paz es-
teja com todos vocês!

Em nome do Conselho Geral Internacional, quero 
desejar um santo e feliz Natal do Senhor, repleto de 
muitas bênçãos, em família.

O ano que passou foi bastante de-
safiador, pois exigiu de todos nós, 
confrades e consócias, uma força 
adicional para não interromper o 
trabalho das Conferências e das 
obras assistenciais.

Fomos todos nós afetados pela 
crise sanitária, especialmente os 
mais vulneráveis, os refugiados, 
os perseguidos, os enfermos, os 
pobres e os desempregados.

Contudo, nossa mensagem é de 
superação e de esperança por me-
lhores dias. 

Deus nos abençoa sempre, e tam-
bém espera muito de nós!

O Menino Jesus não nos abando-
nará e continuará conosco nesta 
caminhada, para que possamos 
cumprir com a missão vicentina 
e com o nosso papel de batizado 
e de cristão, testemunhando o 
amor divino.

A Sagrada Família de Nazaré é a 
luz perfeita a sinalizar o caminho 
da santidade e do perdão.

Que 2022, ano internacional de-
dicado ao fundador AUGUSTE LE 
TAILLANDIER, possa trazer mais 
esperança, fé a caridade a este 
mundo, sobretudo aos mais hu-
mildes.

comunicación / divulgaciónnatal

Mensagem de Natal 2021

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

É o que deseja o Presidente-geral e a diretoria do 
Conselho Geral para toda a Sociedade de São Vicente 
de Paulo e também para a Família Vicentina.

Feliz Natal. Feliz 2022!
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O Conselho Geral divulga 
o resultado do concurso 
internacional sobre o 
Ano Temático dedicado a 
Jules Devaux
O CGI divulga, nesta semana em que ainda 
comemoramos a festa do bem-aventurado 
Ozanam, o resultado do concurso interna-
cional sobre o Ano Temático dedicado a Ju-
les Devaux, e tem a alegria de anunciar 2022 
como um Ano Temático de Pierre-Auguste 
Le Taillandier

O 16º Presidente-geral, confrade Renato Lima de 
Oliveira, em nome do Conselho Geral Internacional, 
tem a satisfação de anunciar o resultado do quinto 
concurso “A Primeira Conferência” (Ano Temático de 
Devaux).

Resultado do concurso Jules Devaux 2021:

1 ° lugar: Njoku Kyrian. Nigéria. 
€ 1000

2º lugar: Claudia Marcia de Freitas Pereira. 
Brasil. 
€ 750

3º lugar: Selvi Anita Mary Ganes. Índia. 
€ 500

Menção honrosa especial: 
Philippe Menet. França
Oscar Valdés. Argentina

O Conselho Geral Internacional da SSVP também 
irá entregar às Conferências de cada vencedor o 
mesmo montante recebido. Esses recursos deverão 
ser inteiramente destinados para o trabalho social, 
atividade ou projeto de caridade que a Conferência 
realiza.

Damos os nossos parabéns a todos os participantes 
e a todos os que colaboraram na realização deste 
concurso. “A melhora ano a ano do conteúdo e apre-
sentação dos trabalhos impressionou à Comissão 
Organizadora. O Conselho Geral está muito satisfeito 
com a grande repercussão que o projeto dos Anos 
Temáticos tem na SSVP, com o objeto de aprofundar 
na obra de cada um dos sete jovens fundadores. O 
motivo fundamental é influenciar no contributo pes-
soal de cada um em pro do nascimento da primeira 
Conferência e posterior expansão da SSVP, para que 
eles sejam conhecidos e falados, especialmente pelo 
exemplo que pode suscitar entre os jovens que in-
gressam hoje nas Conferências. Eles foram pessoas 
que comunitariamente fundaram a nossa Sociedade 
e, por isso,  lembramos o seu legado com respeito 
e consideração” sublinhou o nosso Presidente-geral, 
Renato Lima.

Lembramos que o próximo Ano Temático Internacio-
nal de 2022 será dedicado a Pierre-Auguste Le Tai-
llandier. Os vicentinos interessados já podem se or-
ganizar para a apresentação do concurso, que será 
lançado em 8 de fevereiro de 2022.

ano temático de jules devaux
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México: uma visita inesquecível!
Foram sete dias de muitas atividades e intenso aprendizado

6

É papel preponderante do Presidente-geral fazer visi-
tas missionárias aos países e territórios que formam 
parte da Confederação Internacional da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, com a finalidade de levar-lhes 
uma mensagem de unidade, de serviço, de esperan-
ça e de caridade. Com as viagens, pode-se conhecer 
melhor as atividades locais e, se for o caso, corrigir 
fraternalmente algumas situações que precisam ser 
evitadas, por meio de aconselhamentos, orientações 
e sugestões amorosas.

Desde que o confrade Renato Lima de Oliveira foi 
eleito Presidente-geral em 2016, apesar da pande-
mia e dos compromissos profissionais e familiares, 
ele vem cumprindo regularmente com essa mis-
são, com bastante dedicação e empenho. Já foram 
visitados mais de 40 países em cinco anos de man-
dato; realmente, é um milagre de Deus. As viagens 
institucionais do Presidente-geral fazem com que 
o Conselho Geral seja mais conhecido e mais va-
lorizado, aproximando-se cada vez mais das Con-
ferências, dos Conselhos, das obras e dos próprios 
membros.

A visita ao México, realizada entre os dias 6 e 14 de 
agosto de 2021, não foi diferente das demais. Os con-
frades e as consócias anfitriões levaram o presidente 
Lima de Oliveira a conhecer as atividades em marcha, 
os projetos sociais e as várias obras assistenciais em 
três localidades: León (Estado do Guanajuato), Ci-
dade do México e Cuernavaca (Estado de Morelos). 
Além do mais, em paralelo à agenda vicentina, houve 
uma intensa lista de compromissos religiosos e com a 
Família Vicentina. 

Vale mencionar que a Sociedade de São Vicente de 
Paulo chegou ao México em 1844, sendo fundada 
pelo Doutor Manuel Andrade y Pastor. Atualmente, o 
Conselho Nacional está estruturado em seis regiões, 
12 Conselhos Particulares e 40 Conferências, totali-
zando 500 membros ativos e voluntários. Há cinco 
obras sociais espalhadas pelo país. Registre-se que o 
único cofundador da SSVP que esteve no México, vi-

vendo por 12 anos, foi o confrade Félix Clavé, ocasião 
em que escreveu o livro “A História do Papa Pio IX”.

Cidade do México

Na capital dos mexicanos, o Presidente Lima de 
Oliveira teve a oportunidade de visitar inúmeras 
paróquias localizadas no centro histórico, muitas 
delas relacionadas à Família Vicentina, como o 
Templo da Imaculada Conceição e a Paróquia Me-
dalha Milagrosa. Logo no primeiro dia, a Família 
Vicentina do México, representada por diversos 
ramos, recebeu carinhosamente o confrade Re-
nato Lima numa reunião no Templo da Imaculada 
Conceição, após a santa missa celebrada pelos sa-
cerdotes lazaristas Jesús Plascencia e Arturo Her-
nández, que também tiveram a amabilidade de 

atividades internacionais
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acompanhar as atividades do Presidente Lima de 
Oliveira na Cidade do México. 

Na noite do domingo, dia 8 de agosto, o confrade 
Renato proferiu uma palestra, por videoconferência, 
destinada a todas as lideranças da SSVP mexicana 
(presidentes de Conferências, de Conselhos Particu-
lares e das Regiões, além da diretoria do Conselho 
Nacional), ocasião em que pôde responder a inúme-
ras perguntas provenientes de vicentinos de todas as 
partes do país. Na capital, o confrade Renato visitou 
a sede do Conselho Nacional, localizada na Paróquia 
da Medalha Milagrosa, obra magistral do arquiteto 
espanhol Félix Candela. Na sede, foi entregue uma 
bandeira da SSVP para a presidente nacional, além 
de livros e outras lembranças. 

Outra visita emocionante foi conhecer o “Refeitório 
Vicentino” que fica em frente ao Templo da Imacula-

México: uma visita inesquecível!

da Conceição, mantido em colaboração pela SSVP e 
diversos outros ramos vicentinos, além do apoio do 
governo local. O refeitório é meticulosamente coor-
denado pelo Irmão Marcelo Cárdenas, da Congrega-
ção da Missão, que é a verdadeira alma desse proje-
to. O confrade Renato e outros vicentinos ajudaram a 
preparar os alimentos que foram doados às pessoas 
sem-teto que esperavam pelas refeições. Diariamen-
te, são distribuídos cerca de 200 almoços para os po-
bres daquela região.

Cuernavaca (Morelos)

Em Cuernavaca, o ponto alto foi a visita ao “Centro 
Vicentino”, local em que as quatro Conferências da 
região concentram suas atividades de caridade. Na 
ocasião, houve a entrega de 250 cestas básicas para 
as famílias socorridas. Logo depois, no bairro de Loma 
Esmeralda, houve a inauguração de uma biblioteca e 
de uma sala de informática na Escola Primária, pa-
trocinada pela SSVP e por clubes de serviço locais, 
seguida da entrega de cestas básicas na mesma co-
munidade indígena. Nesse local, existe a ideia de se 
construir o “Centro Social Félix Clavé”, obra que segu-
ramente terá o apoio do Conselho Geral. Houve ain-
da a visita à comunidade Santa Maria Ahuacatitlán, 
com almoço comunitário delicioso e distribuição de 
cestas básicas.

Uma grata coincidência ocorreu em Cuernavaca: cin-
co vicentinos dos Estados Unidos, liderados pelo con-
frade Steven Jenkins, encontravam-se em visita às 
obras e atividades locais, pois um intercâmbio entre 
Cuernavaca e Phoenix (EEUU) existe desde 1986, com 
excelentes resultados. Duas vezes por ano, confrades 
e consócias norte-americanos visitam o México, e vi-
ce-versa, para estreitar os laços de companheirismo 
e amizade, além de ampliar a ajuda fraterna para os 
mais necessitados. Um verdadeiro exemplo a ser se-
guido!

León (Guanajuato)

Já em León, aconteceu a visita à Casa do Migrante 
“Galileia” (de iniciativa da SSVP com apoio de diver-
sas outras organizações não governamentais) e à 
“Casa Ozanam” do bairro Santa Maria (que oferece 
refeições e atendimento educacional à comunidade 

atividades internacionais
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mais pobre). Também em León, ocorreu a visita à 
Conferência Maria Rainha, na paróquia vicentina de 
mesmo nome, cuja santa missa foi concelebrada pe-
los padres Fernando Vallejo, José Solís e Luís Lusarre-
ta (assessor espiritual nacional). 

Além dos vicentinos de León, participaram da cele-
bração representantes de outros Conselhos Particu-
lares. Na ocasião, uma nova consócia ingressou na 
SSVP, e todos renovaram sua “Promessa Vicentina”. 
Uma hora santa, que estava originalmente prevista, 
foi o único evento da agenda que precisou ser can-
celada, devido à uma forte chuva de granizo que 
congestionou o trânsito e impediu que os vicentinos 
chegassem a tempo. Fora isso, a agenda idealizada 
pelo Conselho Nacional do México foi cumprida ple-
namente. 

Uma das atividades que o Presidente Renato Lima 
mais aprecia fazer, aquando as viagens missioná-
rias que realiza (além do contato pessoal com os 
vicentinos), é poder conhecer de perto os mais ne-
cessitados, por meio de uma tradicional visita do-
miciliar. No México, foram realizadas quatro visitas 

domiciliares, além da distribuição de cestas básicas 
e de kits de higiene pessoal contra a Covid-19. “É na 
visita à casa do assistido que podemos perceber se 
o trabalho da Conferência está sendo bem feito, se 
os confrades e consócias estão sendo efetivamente 
úteis às famílias socorridas e se a formação vicentina 
está com boa qualidade ou não”, opinou o confrade 
Renato.

“Visitamos quatro mulheres guerreiras: Nereida Va-
lencia, Ana Maria Contreras, Reyna Torres e Nancy 
Naves. No rosto delas, a certeza de que, com Deus, 
tudo é possível de ser enfrentado, seja a doença ou 
o desemprego. Nos olhos delas, uma alegria: de que 
seus filhos cresçam dentro dos valores cristãos e que 
possam ser autônomos e independentes, no futuro. 
Em suas bocas, a expressão da gratidão a Deus pelas 
graças recebidas, e também às Conferências vicenti-
nas pelos bens doados. Em suas mãos, as marcas do 
sofrimento de uma vida repleta de adversidades e 
decepções”, emocionou o presidente. A imagem pro-
tetora da Virgem de Guadalupe, padroeira da Amé-
rica Latina, estava estampada em todos os casebres 
conhecidos.

México: uma visita inesquecível!atividades internacionais
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Outras atividades

Além da agenda vicentina, os membros do Conselho 
Nacional do México acompanharam o confrade Re-
nato à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na 
Cidade do México, momento de forte emoção para o 
nosso Presidente-geral. Em León, a subida ao Morro 
do Cristo Rei também foi outro ponto de destaque, 
bem como a visita à Catedral e ao Templo Expiatório. 
Além disso, os vicentinos do México levaram o con-
frade Renato para conhecer as pirâmides astecas do 
sítio arqueológico de Teotihuacán, bem como, vários 
monumentos e prédios históricos em todas as cida-
des visitadas. Todas as fotos sobre a viagem ao Méxi-
co encontram-se no Facebook do Conselho Nacional 
do México, a quem o Conselho Geral agradece por 
todos os gastos realizados durante os dias da visita 
do Presidente-geral.

Em todas as cidades, o Presidente-geral reuniu-se 
com as lideranças das regionais vicentinas, falando 
para elas sobre as atividades em marcha pelo Conse-
lho Geral nesses cinco anos de mandato. O confrade 
Renato Lima sempre esteve acompanhado pelas con-
sócias Lucha González (presidente nacional) e Gladys 
Herrera (coordenadora da Zona 1 – América 2), além 
de várias lideranças da SSVP das três cidades. De ma-

neira espontânea, o presidente cantou músicas ca-
tólicas brasileiras em vários lugares, em Português, 
animando a todos. 

“A cultura, a comida e a história do México são feno-
menais. Um Presidente-geral não pode deixar de visi-
tar esse grande país latino-americano, em que a SSVP 
vem crescendo muito, em qualidade e em quantidade. 
Percebi que o Conselho Nacional está no caminho cer-
to, organizando as Conferências, as Regiões, as Obras 
e os Conselhos com muita qualidade, zelo e carinho. 
Sigam em frente, sempre ampliando a visão estraté-
gica e institucional”, desejou o confrade Renato Lima.

Uma observação importante a ser feita: devido à 
crise sanitária, foram adotados, durante os dias da 
visita, todos os protocolos recomendados pelas au-
toridades de saúde para garantir a segurança de to-
dos os envolvidos. “É preciso ir retomando a vida que 
tínhamos antes, paulatinamente. As viagens do Pre-
sidente-geral são fundamentais para unir a SSVP ain-
da mais. A pandemia não nos impedirá de levar aos 
países a mensagem de unidade, de paz e de caridade 
que o Conselho Geral inspira em todos os cantos do 
planeta. A caridade não pode parar, jamais. Temos a 
confiança de que Deus está sempre a nos proteger”, 
afirmou o Presidente Lima de Oliveira.

México: uma visita inesquecível!atividades internacionais
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Mais uma vez, o Presidente-geral Internacional, con-
frade Renato Lima de Oliveira, colocou-se à disposi-
ção dos membros de todo o mundo, ao vivo, através 
dos canais do Facebook da Ozanam TV, e mais uma 
vez foi um grande sucesso, pois os vicentinos foram 
capazes de fazer todos os tipos de perguntas sobre o 
futuro da SSVP no mundo com quem tem responsa-
bilidade de presidir o Conselho Geral Internacional 
e que, a cada dia, toma importantes decisões para o 
futuro das Conferências e Conselhos.

Os temas centrais deste debate entre o Presidente-
-geral e os confrades e consócias foram: o processo 
de canonização de Antônio-Frederico Ozanam; a for-
mação vicentina; jovens na SSVP; a Jornada Mundial 
dos Pobres; a presença da SSVP no mundo; o traba-
lho das Conferências durante a pandemia; o modelo 
vicentino de serviço; e a questão global dos desabri-
gados, migrantes e refugiados. 

Uma conversa fraterna que aproxima o dia a dia do Conselho Geral a todos os membros 

Talk Show com o Presidente-geral

Sobre todos esses aspectos, o Presidente-geral deu 
informações em primeira mão e ofereceu comentá-
rios cheios de experiência e vivência. 

Sobre o processo de canonização de Ozanam, ele 
comentou que está se aproximando a data em que 
ele será proclamado santo pela Igreja, mas continua 
a pedir orações a todos os vicentinos para que esse 
fato se torne realidade em breve. 

Durante a conversa com o Presidente houve vários 
momentos em que os membros perguntaram so-
bre a formação vicentina. Nessa altura, o confrade 
Renato Lima lembrou a importância de conhecer a 
história da SSVP e a vida e obra de seus principais 
fundadores. O Conselho Geral está fazendo um es-
forço muito importante para informar sobre esses 
assuntos. 

atividades internacionais
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Talk Show com o Presidente-geral

Entre outros livros vicentinos, falou-se de um projeto 
para tornar ainda mais conhecida a figura de Amélie 
Soulacroix Ozanam e também sobre o novo livro de 
“Crônicas Vicentinas 5” escrito pelo Presidente-geral, 
que foi elaborado com o intuito de desenvolver a for-
mação e carisma dos confrades e consócias. 

Em relação aos jovens na SSVP, o Presidente informou 
sobre a edição de um manual para a criação de Con-
ferências em ambiente universitário (que já está dispo-
nível na web www.ssvpglobal.org), mas também falou 
da necessidade de facilitar um espaço para os jovens 
atuarem e que possam ter contato com os mais neces-
sitados, exercendo a caridade de forma direta e imagi-
nativa. 

O Presidente-geral também falou sobre o Dia Mundial 
dos Pobres e a necessidade de se caminhar sempre de 
mãos dadas com a Igreja, mas principalmente nessas 
questões que são tão nossas, tão vicentinas. O Conse-
lho Geral, por meio de seu Assessor Espiritual, Pe. An-
drés Motto, preparou um documento (que também 
pode ser encontrado na web www.ssvpglobal.org) so-
bre a importância deste evento dentro da nossa insti-
tuição, contendo 10 dicas úteis sobre como celebrar a 
data nas Conferências. 

Outro ponto importante foi o serviço vicentino durante 
a pandemia. Para o Presidente-geral, há duas palavras 
que abrangem a posição vicentina nestes tempos: com-
paixão e resiliência. Ele também falou da necessidade 
de estar sempre perto das pessoas mais necessitadas 
e para retomar a atividade de todas as obras vicentinas 
respeitando as normas de segurança sanitária. 

Também foi feita uma revisão do 
modelo de caridade vicentina, 
quanto ao que deve ser focado no 
desenvolvimento de pessoas que 
estão imersas na pobreza, não ape-
nas por meio da distribuição de ali-
mentos e roupas, mas é necessário 
ir mais longe, no sentido da forma-
ção, educação e obtenção de um 

emprego. “Isso é mudança sistêmica e essa é a missão 
final dos Vicentinos, criar oportunidades reais de rein-
serção social àqueles que não têm opções para seguir 
adiante e realizar este serviço com fé e compromisso 
cristão”, enfatizou o confrade Renato Lima. 

O nosso Presidente discorreu também sobre a impor-
tância da defesa dos mais desfavorecidos, entre os quais 
há desabrigados, sem-teto, migrantes e refugiados. Os 
vicentinos precisam receber estas pessoas e se colocar 
no lugar delas, buscando entender que eles querem o 
mesmo que qualquer outro ser humano, e que deve-
mos proteger os seus direitos e dar-lhes voz. A “Campa-
nha das 13 Casas” da Família Vicentina é um exemplo 
claro de serviço aos sem-teto que, como Vicentinos, te-
mos que nos promover e desenvolver em nosso meio. 

Por fim, o confrade Renato Lima fez um apelo em defesa 
da família, não apenas da Família Vicentina, ao qual to-
dos pertencemos espiritualmente, mas à família como 
centro de estabilidade social e pessoal de cada um de 
nós, um lugar onde o amor cresça e seja um núcleo de 
convivência e aprendizagem dos valores cristãos. “A 
proteção da família é a base para o desenvolvimento 
humano e nós vicentinos devemos defendê-la de todos 
os agentes externos que querem destruí-la. Sem uma 
família, não somos nada”, externou Renato.

Agradecemos à Equipe da Ozanam TV pela produção e 
transmissão deste evento, bem como pelo apresenta-
dor, confrade Rodrigo Santos, pelo seu bom trabalho. 
Esse tipo de evento (talk show) com o presidente come-
çou antes da pandemia e faz parte do desenvolvimento 
da transparência e diálogo com as bases, segundo es-
pecificado no planejamento estratégico do Conselho 

Geral.

Esta grande experiência dos con-
frades e consócias com o Pre-
sidente-geral terá sua próxima 
edição no dia 24 de abril de 2022.

Esperamos vocês! Preparem suas 
perguntas.

...falou-se de um projeto para 
tornar ainda mais conhecida 
a figura de Amélie Soulacroix 
Ozanam ...

....o Presidente informou sobre 
a edição de um manual para 
a criação de Conferências em 

ambiente universitário... 

...para o Presidente-geral, 
há duas palavras que 
abrangem a posição 

vicentina nestes tempos: 
compaixão e resiliência...

atividades internacionais
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Reconhecimento do trabalho de Patrick Ebhojie

No domingo, 12 de setembro de 2021, 
nosso querido parceiro Patrick Ebhojie, 
Vice-Presidente Territorial Internacional 
(VPTI) da SSVP recebeu do Conselho Lei-
go da Nigéria - Reitoria de Lugbe, locali-
zado em Abuja, o prêmio de “Patrono” 
pelos serviços prestados à Igreja Católica 
na Nigéria e à humanidade em geral.

Nosso querido companheiro é incansável 
em seu serviço à Igreja e à SSVP. De fato, 
nos últimos anos, e dentro de suas fun-
ções como VPTI, além de acompanhar e 
animar projetos na Nigéria e coordenar 
a atividade vicentina em outros países 
de sua área, tem apoiado e trabalhado 
arduamente na reativação da SSVP na 
Tanzânia. , que já formou várias Confe-
rências.

A partir destas linhas, enviamos-lhe os 
nossos mais sinceros parabéns por este 
reconhecimento que evidencia a obra de 
um homem empenhado na sua fé.

Abuja, capital da 
Nigéria

atividades internacionais
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Reunião Anual do Conselho Geral Internacional 
Madrid 2021

Nos dias 11 e 12 de setembro, aconteceu a reunião anual do CGI com ampla
participação e com a aprovação de todas as deliberações apresentadas

Este evento concentra duas importantes reuniões, 
a da Seção Permanente (SP) e do Comitê Executivo 
Internacional (CEI). Nelas, se aprovaram as contas 
de tesouraria e os relatórios de gestão de 2020, bem 
como 16 outras resoluções apresentadas. Além dis-
so, houve duas apresentações especiais: a de Ralph 
Middlecamp, que foi voltada para o campo da solida-
riedade internacional, e a de Júlio César Marques de 
Lima que tratou do desenvolvimento do projeto de 
expansão das Conferências – SSVP Plus. Também fo-
ram apresentados na estrutura internacional do CGI 
os membros: Jean-Marc Ossogo (França) - Secretário-
-Geral Adjunto, Padre Redentorista Frederico Hoza-
nan de Pádua (Brasil) - Conselheiro Espiritual Adjunto 
e José Manuel Gredilla - Tesoureiro Geral Adjunto.

A transmissão deste grande evento vicentino pode-
ria ser acompanhada ao vivo, em 4 línguas oficiais, 
por meio dos canais da OzanamTV no Facebook, a 

fim de aproximar a figura do Conselho Geral Inter-
nacional para qualquer membro e colaborador vi-
centino, bem como para promover a transparência 
no diálogo e na gestão da nossa instituição.

Mas este ato central é sempre acompanhado por 
muitas outras atividades e reuniões. Na verdade, 
dois eventos importantes aconteceram dentro da 
agenda programada. Por um lado, a assinatura do 
acordo de colaboração com os Missionários Secula-
res Vicentinos (MISEVI) e a entrega da medalha Ca-
ridade na Esperança para a ACN International (Aju-
da à Igreja que Sofre).

Além disso, nos dias anteriores ocorreu uma reu-
nião dos Vice-Presidentes Territoriais Internacional 
(sexta-feira, 10 de setembro) e a reunião periódica 
do Conselho, realizada no dia da festividade de Oza-
nam (quinta-feira, 9 de setembro).

atividades internacionais
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Durante esses dias, fo-
ram celebradas duas 
missas. A primeira, 
no dia 9 de setembro, 
na Basílica Paróquia A 
Milagrosa para a festa 
de Frederico Ozanam, 
e a segunda, na Basí-
lica Real de São Fran-
cisco o Grande,  no dia 
12 de setembro no do-
mingo.

Depois desses dias 
intensos, o trabalho 
do Presidente-geral 
continuou com uma visita ao Secretariado Inter-
nacional da Juventude Mariana Vicentina (JMV), 
localizado em Madrid, e com a visita a diferentes 
projetos sociais das Conferências espanholas: uma 
casa de apoio para menores imigrantes em Sevilha, 
um centro de formação em Córdoba, uma casa para 
pessoas desabrigadas na cidade de San Fernando 
(Cádiz) e o trabalho das Conferências de Jerez (Cá-
diz) para as famílias mais vulneráveis. Além disso, 
aproveitando sua passagem pelo sul da Espanha, 
encontrou-se com os vicentinos de Gibraltar.

Depois de sua viagem de serviço à Espanha, o Pre-
sidente-geral declarou: “Quero agradecer imensa-
mente a todos os irmãos do Conselho Nacional da 

Reunião Anual do Conselho Geral 
Internacional - Madrid 2021

Espanha, na pessoa de seu competente presidente 
nacional confrade Juan Manuel Buergo, pelo zelo e 
carinho colocado em cada detalhe da organização 
desta excepcional reunião anual que tivemos em 
Madrid, evento que teve ampla participação dos 
países membros e com a aprovação unânime das 
deliberações que estavam programadas. Estou mui-
to feliz com os resultados das reuniões. Pelo meu 
coração madrilenho, considero-me o segundo Pre-
sidente-geral de origem espanhola. Eu me sinto em 
casa aqui ”.

Siga este link para ler o discurso do Presi-
dente-geral na Reunião Anual do CGI em 
Madrid 2021

Missa no dia da festa do Beato Antonio-Federico Ozanam

atividades internacionais

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/002-opening-speech-renato-lima-de-oliveira-portuguese13966.pdf
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Divulgação da colaboração com o MISEVI e 
reconhecimento do trabalho de Ajuda à Igreja

No sábado, 11 de setembro, o Conselho Geral Internacional entregou a medalha “Caridade 
na Esperança” à Pontifícia Fundação “Ajuda à Igreja Necessitada” 

(ACN por sua sigla em inglês)

Este reconhecimento tem como objetivo estreitar la-
ços com personalidades e / ou entidades que man-
têm objetivos e projetos comuns, reconhecendo suas 
relevantes atividades de caridade e seu exemplo de 
serviço.

Nesta edição de 2021, a ACN foi reconhecida por sua 
notável carreira de caridade e seu grande trabalho 
humanitário a serviço da Igreja Católica, principal-
mente nas comunidades mais necessitadas, discrimi-
nadas ou perseguidas em todo o mundo por meio de 
mais de 5.000 projetos pastorais e emergências hu-
manitárias em 140 países. Quem recebeu a Medalha 
Caridade na Esperança foi Antonio Sainz de Vicuña y 
Barroso, Presidente da ACN na Espanha, em nome da 
ACN International.

Nas edições anteriores, foi reconhecido o grande tra-
balho do Rotary International Club (2018), o Movi-
mento Escoteiro (2019) e o Serviço Jesuíta para Re-
fugiados (2020).

No último domingo, 12 de setembro, a SSVP assinou 
um acordo de cooperação com o MISEVI (Missioná-
rios Seculares Vicentinos), representado por seu pre-
sidente internacional, Ribel Elias. O acordo reflete o 
objetivo de “promover o trabalho da missão da Famí-
lia Vicentina, que é assistir as necessidades de quem 
vive na pobreza “.

MISEVI se concentra em servir o avanço humano e 
espiritual das pessoas, a luta contra pobreza e enga-
jamento ativo. Está presente em 13 países, desenvol-
vendo projetos focados principalmente para a infân-

actividades internacionales

Mónica Villar (centro da imagem) representando MISEVI International durante a assinatura do acordo

atividades internacionais
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sua ação missionária e assim fortalecer aqueles ter-
ritórios nos quais precisamos desenvolver nossa pre-
sença ou no qual ainda não estamos ”. Em relação à 
entrega da Medalha, destacou “O trabalho humani-
tário e evangelizador que a ACN desenvolve no mun-
do”, e sublinhou que “todo reconhecimento público 
é insuficiente dado o grande trabalho que realizam 
frente aos mais vulneráveis   ”,“ um exemplo fantástico 
a seguir pela SSVP e por toda a Família Vicentina ”.

Leia o discurso do nosso Presidente-geral 

Regulamento da Medalha da Caridade na Es-
perança

cia e família, formação e promoção, saúde e espaços 
de participação social e articula redes de apoio para 
a realização de sua obra missionária.

Desde 2016, o Conselho Geral Internacional assinou 
dois outros acordos de colaboração com diferentes 
entidades da Família Vicentina: os Religiosos de São 
Vicente (RSV) e o Centro Internacional Formação Vi-
centina (CIF). Esses contratos seguem o objetivo de 
cumprir o ponto 5 do Plano Estratégico CGI que visa 
“colaboração permanente e próxima” com a Família 
Vicentina.

O Presidente-geral Internacional afirmou que “o 
acordo com a MISEVI será muito interessante para 
ambas as partes. A SSVP pode aprender muito sobre 

Divulgação da colaboração com o MISEVI 
e reconhecimento do trabalho de Ajuda 
à Igreja

Antonio Sáinz de Vicuña - Presidente ACN España
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https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/discruso-pgi-medalha-pt.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/medalha-pt.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/medalha-pt.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/medalla-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/discruso-pgi-medalha-pt.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/medalha-pt.pdf
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Visita do Presidente-geral a Gibraltar
Pela primeira vez na história, um Presidente-geral visita os vicentinos deste território 

actividades internacionales

No último dia 18 de setembro, os vicentinos de Gi-
braltar receberam a visita do 16º Presidente-geral, 
confrade Renato Lima, que naquela ocasião estava 
acompanhado pelo 3º Vice-Presidente-geral Adjunto, 
confrade Juan Manuel Buergo Gómez, também presi-
dente do Conselho Superior da Espanha.

Durante o dia em Gibraltar, o Presidente-geral reuniu-
-se com líderes vicentinos locais, ocasião em que pôde 
conhecer em detalhes algumas das principais ativida-
des caritativas da região. A visita foi muito fraterna e 
amigável, com interesse mútuo entre as partes.

Hoje, há duas Conferências ativas no território: a 
Conferência de Santa Maria (20 membros), presidida 
pela consócia Maria Teresa Pitto, e a Conferência de 

São Bernardo (10 membros), presidida pelo confrade 
Charles Avellano.

A fundação da primeira Conferência em Gibraltar 
data de 1860 e, desde então, nossos confrades e con-
sócias não cessaram de ajudar aos mais necessitados. 
Atualmente, eles servem uma sopa comunitária e fa-
zem visitas domiciliares às pessoas mais necessitadas, 
apoiando também os prisioneiros e os sem-teto.

Em 24 de setembro, a SSVP de Gibraltar promoveu 
uma ação social pelas ruas, em favor das pessoas 
mais pobres. Um exemplo de total dedicação aos fa-
voritos de Deus.

Os líderes vicentinos de Gibraltar aproveitaram a 
oportunidade e pedi-
ram ao Conselho Geral 
materiais de formação, 
Regras, informações 
sobre os sete fundado-
res e outros documen-
tos que são muito úteis 
para o trabalho das 
Conferências.

Esta visita, embora rá-
pida, foi a primeira via-
gem de um Presiden-
te-geral a Gibraltar na 
história da SSVP. “Vivi 
momentos de forte 
emoção nessa visita 
a Gibraltar. Fiquei im-
pressionado com a es-
piritualidade dos nos-
sos vicentinos, e este é 
um sinal muito positivo 
de que nossa Sociedade 
continuará a servir com 
caridade”, comentou o 
Presidente Renato. 

atividades internacionais
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Conselho Geral doa 1.000 exemplares da 
Medalha Milagrosa para a África do Sul

O padre Miguel de Lemos é o organizador de uma campanha espiritual contra a pandemia

actividades internacionales

Novembro é o mês dedicado a Nossa Se-
nhora das Graças da Medalha Milagro-
sa, cuja data é comemorada no dia 27, 
quando a Virgem Maria apareceu à 
Santa Catarina Labouré, Filha da Ca-
ridade. Para reforçar essa devoção, 
os padres lazaristas da África do Sul 
estão promovendo uma campanha 
espiritual contra a pandemia, por 
meio da distribuição das medalhas.

O Conselho Geral Internacional da SSVP se 
une aos padres lazaristas sul-africanos nesta iniciativa 
meritória, enviando 1.000 exemplares da medalha 
diretamente para a Paróquia São Antônio, localizada 
em Crown Mines, Johannesburg, local de atuação dos 
sacerdotes vicentinos.

A campanha é uma ideia do padre Miguel de 
Lemos, e conta com o apoio operacional do 

Irmão Aldo Leone. “A propagação da devo-
ção à Medalha Milagrosa, especialmen-

te durante esse período de pandemia, 
ajudará a reduzir o número de pessoas 
contaminadas. Essa é uma devoção 
muito forte. Nosso país vem enfren-
tando três ondas durante essa terrível 

crise sanitária. Pedimos à Maria Santís-
sima a proteção espiritual para que possa-

mos ultrapassar esse momento tão delicado 
para todos nós”, considerou o padre Lemos.

Segundo o Irmão Aldo, a campanha de doação das 
medalhas está indo muito bem. “Até a presente data, 
já foram distribuídas cerca de 2.000 medalhas. Além 
da distribuição das medalhas aos fiéis, a Paróquia tem 
realizado, durante os meses de outubro e novembro, 
uma série de outras atividades espirituais, como mis-
sas, rosários, procissões, novenas e palestras. O obje-
tivo final é distribuir o maior número possível de me-
dalhas para que a devoção aumente e as graças sejam 
devidamente alcançadas”, comentou Aldo.

Em 2018, o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente-geral, na companhia do confrade Joseph 
Makwinja, teve a alegria de visitar a Paróquia Santo 
Antônio e pôde conhecer o trabalho de caridade rea-
lizado pelos religiosos que lá exercem o ministério vi-
centino.

Para doações, pede-se que as medalhas sejam enviadas por 
serviços privados de correio (tipo DHL) uma vez que o correio 
tradicional está com muitos problemas de entrega:

Padre Miguel de Lemos
26 Church Street - Crown Mines
Johannesburg 2001
África do Sul
 
Qualquer dúvida ou pergunta: Irmão Aldo Leone
(aldoleone.herauten@gmail.com). 
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Presidente-geral se reúne com vicentinos 
do Paraguai

As reuniões aconteceram na Cidade do Leste, fronteira com o Brasil

No último dia 8 de novembro, o confrade Renato 
Lima de Oliveira, 16º Presidente-geral da SSVP, es-
teve na Cidade do Leste, uma das mais destacadas 
localidades do Paraguai, ocasião em que partici-
pou de duas reuniões importantes para a nossa 
Sociedade. Ambos os encontros acontecerem na 
sede das Irmãs Vicentinas de Zagreb, ao lado da 
Capela Virgem de Fátima, na região da Paróquia 
São José Operário.

A primeira reunião ocorreu com as lideranças do 
Conselho Nacional do Paraguai, atualmente sob a 
presidência do confrade Osvaldo Javier Hidalgo Vi-
veros. Foram tratados assuntos relevantes, como 
a regularização do Conselho Nacional perante os 
órgãos públicos governamentais, estratégias de 
expansão da SSVP pelo país, ajuda fraterna inter-
nacional (“hermanamientos”) e ideias para o recru-
tamento de jovens. Também estiveram presentes 
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nesta reunião as consócias Norma Beatriz Hidalgo 
Leguizamón (responsável nacional pela formação) 
e Susana Mabel Ruiz Ramos (secretária nacional).

Logo depois, passou-se à reunião ordinária da 
Conferência Santa Luísa de Marillac, presidida pela 
consócia Erme Oilda Franco Benítez. Atualmente, 
o grupo conta com 22 membros, e já planeja um 
futuro desdobramento para poder melhor atender 
à área territorial da paróquia. “Se Deus quiser, ire-
mos fundar um Conselho Particular na nossa cida-
de em breve”, defendeu a consócia Erme.

Naquela data, a Conferência comemorava dois 
anos de atividades vicentinas. Para festejar, foi 
servido um delicioso lanche de confraternização, 
além das orações em agradecimento a Deus pela 
existência da Conferência, que funciona na Capela 
Virgem de Fátima. Compareceu também à reunião 
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Presidente-geral se reúne com vicentinos 
do Paraguai

a Irmã Mariela Centurión Cabrera Maria Alba, que 
está ajudando na divulgação da SSVP em outras 
paróquias da Cidade do Leste. 

Ao final da reunião, o confrade Renato respondeu 
a perguntas formuladas pelos confrades e consó-
cias paraguaios, especialmente sobre o cotidiano 
das Conferências, a canonização de Ozanam, a 
nova sede em Paris e a formação vicentina. O Pre-
sidente-geral entregou alguns presentes durante 
as reuniões, como livros, bandeiras, imagens dos 
sete fundadores, CDs de músicas, cruzes vicentinas 
e rosários. Como destaque, foi doada uma relíquia 

do bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam 
para ser colocada na futura sede do Conselho Na-
cional.

Com esta viagem ao Paraguai, o Presidente-ge-
ral conseguiu visitar sete nações em 2021: Brasil, 
França, Portugal, Espanha, Gibraltar, Paraguai e 
México. Para 2022, com a redução da pandemia 
se Deus quiser, as viagens missionárias do Presi-
dente-geral e as visitas dos Vice-presidentes Terri-
toriais serão devidamente retomadas. O confrade 
Renato deverá voltar ao Paraguai em 2023, para 
participar da assembleia nacional.

Presidente-geral Internacional junto com o Presidente Nacional do Paraguai
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Diretoria do Conselho Geral promove 
reunião histórica em Lyon

Houve, também, a visita a lugares relacionados à vida de Ozanam

No dia 4 de dezembro passado, aconteceu a quinta reu-
nião da diretoria do Conselho Geral Internacional deste 
ano, nas dependências do Centro João Bosco, em Lyon 
(França). Parte dos dirigentes compareceu presencial-
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mente, e outra parte, devido às restrições de viagens 
entre os países durante a pandemia, participou online. 
A santa missa do evento foi celebrada na Basílica de Nos-
sa Senhora de Fourvière, ao lado do Centro Dom Bosco.

Participantes online da reunião da mesa internacional

Reunião da diretoria do Conselho Geral
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A reunião foi repleta de assuntos interessantes, e 
várias decisões foram tomadas. O Presidente-geral, 
confrade Renato Lima, apresentou um resumo das 
atividades realizadas, com destaque para a viagem à 
Espanha, a Gibraltar e ao Paraguai. A Secretária-ge-
ral, consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet, discor-
reu sobre a sede internacional, que será inaugurada 
em 23 de abril de 2022. O confrade Larry Tuomey, 
Tesoureiro-geral, prestou contas da parte econômi-
ca, informando sobre o orçamento do ano vindouro. 

Todos os demais Vice-presidentes e encarregados de 
diferentes serviços no âmbito do Conselho Geral usa-
ram da palavra e leram seus relatórios, demostrando 
muita dedicação e trabalho.

Um dos assuntos debatidos foi a questão da logomar-
ca da nossa Confederação, cuja comissão especial 
terminou os trabalhos e apresentou o relatório final, 
com recomendações. O Presidente-geral fará uma 
carta a todos os países informando sobre os próximos 

Diretoria do Conselho Geral promove 
reunião histórica em Lyon

Igreja de São Nizier

Placa do casamento de Amélia com Ozanam

atividades internacionais
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passos relacionados à logomarca. 
Na área da solidariedade interna-
cional, foram definidos, por crité-
rios técnicos, os 25 países os mais 
pobres do mundo, que receberão 
uma atenção especial ao longo de 
2022. Sobre os eventos internacio-
nais em 2022, a diretoria analisou 
várias possibilidades e lugares, 
mas ainda aguarda pela diminui-
ção da pandemia para retomar o 
calendário.

As próximas reuniões da diretoria 
serão em 5 de março (online) e 24 
de abril (Paris).

Outras atividades

No dia seguinte, os membros do 
Conselho Geral, na companhia de 
dirigentes da SSVP de Lyon, par-
ticiparam de uma peregrinação 
histórica em lugares significativos 
na vida do nosso bem-aventura-
do Antônio-Frederico Ozanam. 
Dentre os locais visitados, pode-
-se citar: a casa onde Ozanam vi-

Diretoria do Conselho Geral promove 
reunião histórica em Lyon

Reunião da diretoria do Conselho Geral

Fachada do Centro João Bosco, local de realização da reunião

atividades internacionais
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veu com a família na Rua Pizay (centro histórico de 
Lyon); a Igreja de São Pierre (onde ele recebeu a Pri-
meira Comunhão); o Colégio Real (onde ele estudou 
por muitos anos); e a Igreja de São Nizier (onde ele 
se casou com Amélia Soulacroix). “Queremos agra-
decer aos vicentinos de Lyon pela gentileza de nos 
levar a esses lugares muito importantes para a vida 
da nossa Sociedade. Foi como tivéssemos participa-

do de um retiro espiritual”, comentou Marie-Fran-
çoise.

Noutra ocasião, o confrade Renato Lima visitou o ar-
cebispo de Lyon, Dom Olivier de Germay. O presiden-
te foi acompanhado pela consócia Marie-Françoise e 
pelo padre Andrés Motto (assessor espiritual inter-
nacional), além da consócia Genevieve Bussac (pre-

Diretoria do Conselho Geral promove 
reunião histórica em Lyon

Visita ao arcebispo de Lyon, Dom Olivier de Germay

Reunião festiva com os confrades e consócias do Conselho Particular de Lyon, na sede das Filhas da Caridade

atividades internacionais
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sidente do Conselho Particular de Lyon), do padre 
Francois Christin (assessor espiritual local) e vicenti-
nos da cidade. Dom Olivier ficou muito feliz ao saber 
dos avanços do processo de canonização de Ozanam, 
dizendo que as orações para essa causa devem se in-
tensificar.

O Presidente-geral também se reuniu com confra-
des e consócias lioneses, 
quando da visita à sede 
das Filhas da Caridade, 
cuja superiora é a Irmã 
Monique Javouhey. Du-
rante a reunião, cerca 
de 50 vicentinos, prove-
nientes das 17 Conferên-
cias locais, foram dar um 
abraço no Presidente-ge-
ral, num coquetel muito 
agradável e fraterno. Du-
rante o evento, o confra-
de Renato respondeu a 
inúmeras perguntas, com 
tradução simultânea feita 
pelo padre Motto. “Fiquei 
muito emocionado com 
o carinho dos vicentinos 
lioneses. Eles são muito 
gentis e amáveis. Tenho 
certeza de que Ozanam 
está muito feliz também”, 
enfatizou o nosso presi-
dente.

Félix Clavé

Concluídas as intensas 
atividades em Lyon, uma 
pequena delegação de 
membros da diretoria 
do Conselho Geral viajou 
para as cidades de Pau, 
Hoghes e Tarbes, locais 
importantes para o cofun-
dador Félix Clavé, onde 
ele nasceu, viveu e fale-
ceu. Logo depois, houve 
uma rápida visita ao San-

tuário de Nossa Senhora, em Lourdes, ocasião em 
que os dirigentes vicentinos pediram à Virgem San-
tíssima proteção para todos os enfermos do mun-
do, e em especial para todos os membros da SSVP, 
bem como os voluntários e os funcionários das nos-
sas obras e sedes. Mais detalhes sobre esses outros 
eventos estarão publicados na próxima edição da re-
vista “Ozanam Network” 2022/01.

Diretoria do Conselho Geral promove 
reunião histórica em Lyon

Santa Missa na Balísica de Nossa Senhora de Fouvière

atividades internacionais
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Reflexão vicentina sobre a 
Jornada Mundial dos Pobres

O Padre Motto preparou uma excelente reflexão que será muito útil para todos nós, 
confrades e consócias da Sociedade de São Vicente de Paulo, extensiva aos outros ramos 

da Família Vicentina

O texto não é grande, mas é escrito com imensa pro-
fundidade e conhecimento.

Além da Introdução e Conclusão, o conteúdo está 
dividido em três partes muito bem escritas: Jesus e 
os pobres; Vicente e os pobres; Ozanam e os 
pobres. No final, há uma lista de 10 sugestões 
para viver a JORNADA DOS POBRES de ma-
neira mais intensa, servindo aos que sofrem 
de uma forma bem concreta. Sei que ainda 
vivemos uma crise sanitária, mas as suges-
tões podem ser realizadas com tranquili-
dade, sempre mantendo os protocolos de 
segurança.

O texto do Padre Motto é incrivelmente 
rico, mas, ao mesmo tempo, de com-
preensão simples e serena, cheio de 
exemplos com citações bíblicas ou 
referências a grandes escritores, não 
só católicos e vicentinos, relaciona-
dos com a história da humanidade. 
Ler os escritos do Padre Andrés 
Motto é agradável, animador e, 
sobretudo, muito reconfortante. 
Ele sempre nos ensina a viver o 
carisma vicentino com oração e 
ação, assim como Vicente e os 
nossos fundadores liderados 
por Ozanam. Nunca pode-
mos perder de vista os nos-
sos servos, amos, amigos e 
senhores – os pobres que 
nos abrem as portas do Pa-
raíso.

Que a JORNADA MUNDIAL DOS 
POBRES possa alcançar os objetivos propos-
tos pelo Papa Francisco perante esse mundo e que 

possamos construir uma sociedade civil mais frater-
na e menos desigual, pois pobres sempre os teremos 
entre nós (São Marcos 14: 7).

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

Baixar

igreja e ssvp

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/10/reflexion-pobres-pt.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/10/reflexion-pobres-pt.pdf


27

Jejum: o Conselho Geral lança uma campanha 
espiritual pela canonização do Bem-aventurado Ozanam
Os membros da SSVP estão convidados a 
fazer jejum no dia 23 de cada mês, até a 
canonização

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

Para fortalecer essas datas, o Conselho Geral 
Internacional 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).

canonização
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Postulador da causa de Ozanam visita 
a sede do Conselho Geral

No último dia 12 de outubro, a sede do Conselho Ge-
ral Internacional, localizada em Paris (França), rece-
beu uma visita muito ilustre. Estamos nos referindo 
ao padre Giuseppe Guerra, da Congregação da Mis-
são, postulador da causa da canonização do Bem-a-
venturado Antônio-Frederico Ozanam perante a Con-
gregação da Causa dos Santos, em Roma.

Padre Guerra conheceu todas as dependências da 
sede, sendo recebido pelo padre Andrés Motto, CM, 
assessor espiritual internacional, e pelos funcionários. 
“A nova sede internacional da SSVP é moderna e bas-
tante apropriada. O Conselho Geral está de parabéns 
por essa aquisição”, externou o padre Guerra. Em fren-
te ao busto de Ozanam e na capela, os padres Guerra e 
Motto rezaram por todos os confrades e consócias do 
mundo, e também pelo fim da pandemia.

Sobre a canonização de Ozanam, o sacerdote laza-
rista mostrou-se animado. “O processo encontra-se 
em estágio bem avançado de análise pelos médicos e 
especialistas do Vaticano, a respeito de um segundo 

possível milagre atribuído ao nosso querido Antônio-
-Frederico. Estou muito confiante. Devemos conti-
nuar orando e pedindo a Deus que essa graça seja 
alcançada”, destacou o padre Guerra.

O padre Andrés Motto ficou muito feliz com a visi-
ta do padre Guerra à sede internacional da Socieda-
de de São Vicente de Paulo. “O nosso amigo, padre 
Guerra, é um profundo conhecedor dos trâmites ca-
nônicos referentes a um processo de beatificação. Ele 
vem atuando nesse caso desde os anos 1990, quando 
Ozanam foi elevado à categoria de beato. Portanto, 
temos a certeza de que tudo dará certo, num curto 
espaço de tempo”, acredita o padre Motto.

“Em nome da diretoria internacional e do staff de Pa-
ris, agradecemos a visita do padre Giuseppe Guerra 
à sede do Conselho Geral. Foram momentos muito 
agradáveis e fraternos. Que Deus o abençoe abun-
dantemente, querido padre Guerra, e que o Bom 
Deus lhe dê muita saúde”, disse o 16º Presidente-ge-
ral, confrade Renato Lima.

P. Guerra (à esquerda) com Stéphane Joachim e P. Motto

canonização
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Le Taillandier é o protagonista de 2022
O concurso de redações sobre Le Taillandier será lançado em 8 de fevereiro

Uma das características mais marcantes do atual man-
dato no Conselho Geral Internacional, dentro da presi-
dência-geral do confrade Renato Lima de Oliveira (2016 
a 2023), é o estudo sobre a vida e obra dos sete funda-
dores. Para muitos confrades e consócias, o Bem-aven-
turado Antônio-Frederico Ozanam é o mais conhecido, 
e os outros seis ocupariam uma função coadjuvante. 
Ledo engano. São todos protagonistas. O próprio Oza-
nam, em diversas ocasiões, rejeitou esse comentário e 
sempre foi muito justo com seus companheiros: “Éra-
mos sete”, ele dizia.

Contudo, ainda hoje, pouco se sabe sobre os outros 
fundadores da primeira Conferência de Caridade, cria-
da em 23 de abril de 1833. Para ampliar o conhecimen-
to sobre a vida e obra dos sete fundadores, o Conselho 
Geral teve a ideia de lançar o Projeto “Anos Temáticos 
Internacionais”, que têm sido um sucesso desde então. 
Esse projeto prevê a realização de um concurso de re-
dações, o lançamento de um selo alusivo ao fundador 
de cada ano e a criação de uma logomarca especial. 
Tem sido assim em todos esses anos: 2017 (Bailly de 
Surcy), 2018 (Lallier), 2019 (Lamache), 2020 (Clavé) e 
2021 (Devaux).

Além disso, o projeto dos anos temáticos envolveu o 
lançamento de um festival de cine-
ma e do concurso internacional da 
canção “Os Sete Fundadores” em 
vários idiomas. Outra ação que faz 
parte dessa iniciativa é a visita aos 
túmulos de todos os fundadores, o 
que vem sendo feito pela diretoria 
do Conselho Geral, ano a ano.

Em 2022, não será diferente. O pro-
jeto estudará o fundador Pierre-Au-
guste Le Taillandier (1811-1886), que 
é natural de Rouen (França). A famí-
lia dele se mudou para Paris onde ele 
pôde concluir os estudos. Juntou-se 
a Ozanam nas “Conferências de His-
tória”. Em 1833, foi muito ativo na 

fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo. Le 
Taillandier dava palestras religiosas aos aprendizes du-
rante as visitas domiciliares e também para prisioneiros. 

Um fato curioso: Le Taillandier era contrário ao primeiro 
desmembramento da “Conferência de Caridade”, pois 
pensava que entidade acabaria com essa decisão. Está 
registrado em ata que ele até chegou a chorar durante o 
debate sobre o assunto, em dezembro de 1835. Mas ele 
foi convencido pelos demais fundadores de que era ne-
cessário permitir que novos adeptos ingressassem na 
Conferência, para atender um número maior de pobres 
em Paris.

Em 1837, ele foi trabalhar em Le Mans e depois regres-
sou à sua cidade natal, Rouen. Pierre-Auguste foi o pri-
meiro dos jovens fundadores a receber o sacramento do 
matrimônio. Ele se casou com Marie Baudry, em 7 de 
agosto de 1838. O casal teve quatro filhos, sendo três 
meninas e um menino. Em Rouen, ele foi diretor de uma   
companhia de seguros e de um hospital. Lá, ele fundou 
em 1841 uma Conferência, vindo a ser presidente dela. 
Ele era muito popular entre seus irmãos da Conferência. 
Como sinal de gratidão a ele, os membros da Conferên-
cia São Godard apresentaram-lhe um presente: um vi-
tral com o retrato dele. Le Taillandier recebeu muitos tí-

tulos de honraria em sua cidade, mas 
sempre os dedicou aos pobres.

O concurso sobre Pierre-Auguste Le 
Taillandier será aberto em 8 de feve-
reiro de 2022, mas os vicentinos inte-
ressados já podem começar a pesqui-
sar sobre ele, seguindo as bases dos 
concursos anteriores, pois as regras 
não serão modificadas (número de 
páginas, estrutura do texto, fontes bi-
bliográficas, idiomas aceitos, etc). To-
das as informações encontram-se no 
site do Conselho Geral Internacional 
(www.ssvpglobal.org). Com os anos 
temáticos, hoje, conhecemos muito 
mais sobre os nossos pais fundadores.

história vicentina



30

175º aniversário da Sociedade de São Vicente de 
Paulo no Canadá

No dia 13 de novembro, os vicentinos do Canadá celebraram este evento com uma solene 
missa no Mosteiro Agostiniano de Quebec

Hoje, a SSVP no Canadá é composta por 
13.000 membros que ajudam 350.000 
pessoas anualmente. Os vicentinos 
continuam fazendo visitas domici-
liares a mais de 248.000 pessoas 
/ ano, e também coordenam 
projetos de ajuda e caridade 
para idosos, enfermos, famí-
lias e crianças em situação de 
pobreza.

A primeira Conferência da 
Sociedade de São Vicente de 
Paulo no Canadá foi funda-
da pelo Dr. Joseph Painchaud, 
em 1846, na cidade de Quebec. 
Inspirado por sua passagem pela 
SSVP, quando estudava medicina 
em Paris, voltou ao Canadá para rea-
lizar a fundação de uma Conferência em 
sua paróquia.

Nesta época, em Quebec, as situações de 
necessidades eram amplas e visíveis. 

Na verdade, as depressões econô-
micas exigiram a criação de ban-

cos de poupança ou cooperati-
vas bancárias para encorajar os 
pobres a poupar.

Em 1848, poucos dias após a 
fundação da Sociedade em 
Montreal, os membros visita-
ram uma prisão e, imediata-
mente depois, prepararam um 

relatório para o governo suge-
rindo reformas importantes na 

gestão da prisão.

Ao longo de sua vida, o Dr. Pain-
chaud fundou 12 Conferências, e de-

las surgiu o desenvolvimento da Socie-
dade de São Vicente de Paulo no Canadá.

Veja as imagens da cerimônia do 175º aniversário aqui

história vicentina
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A Sociedade de São Vicente de Paulo 
no Sudão

A história da ajuda de caridade da SSVP a partir do testemunho de Ian Mawdsley,
Embaixador da SSVP da Inglaterra e País de Gales

``Nunca, em toda 
a minha vida, es-
quecerei aquelas 
criancinhas, que 
seguravam suas 
tigelas esperando 
pela comida que 
seria dada a elas. 
Seus olhos arrega-
lados imploravam 
por comida.

Alguns dos recém-
-chegados tinham 
barriga inchada, 
um sinal de des-
nutrição. Na zona 
de alimentação, os 
bebês se mexem 
e choram, enquanto, ao fundo, as crianças cantam. 
O alimento que lhes é oferecido, cheio de ingredien-
tes muito nutritivos, parece-lhes uma iguaria feita de 
chocolate. A irmã nos disse que embora alguns fossem 
pouco mais que bebês, eles não comiam toda a comi-
da, para guardarem um pouco para levar para outros 
membros da família, incluindo avós que não tinham 
nada para colocar na boca. Enquanto estávamos lá, foi 
relatado que uma criança pequena morreu de desnu-
trição. Uma visita à casa deste garotinho revelou que 
havia outras cinco crianças prestes a morrer. Pela pri-
meira vez, foi difícil me manter de pé devido ao cho-
que. Se é difícil escrever isso, como vou ser capaz de 
ir para casa e ficar na frente das pessoas para contar 
como é? Mas minha dor é pequena em comparação 
com o sofrimento dessas crianças. ‘’ (Trechos do diário 
de Ian Mawdsley)

“Ao ver 500 bebês e crianças clamando por comida 
com os braços estendidos, não pude segurar as lá-
grimas. Quando vi uma menina de não mais de seis 

anos recusando-se 
a comer até que 
o bebê em meus 
braços parasse de 
pedir mais comida, 
eu me senti total-
mente insignifican-
te.”(Testemunho 
de Kate Brether-
ton, consociada da 
SSVP Inglaterra e 
País de Gales)

A SSVP foi cria-
da no Sudão em 
1934. Após um 
desenvolvimento 
muito positivo, o 
Dr. Tadros Samaan 

retomou o trabalho da Sociedade em Cartum em 
1973. Por outro lado, Emile Mikhariz iniciou a primei-
ra conferência em Omdurman, Masalma, em 1974. 
A SSVP lançou uma infinidade de bons projetos para 
os mais desfavorecidos em um país atormentado por 
conflitos sociopolíticos, escassez e fome. 

Aqui, descrevemos alguns dos destaques de Ian 
Mawdsley em seu relatório:

Programa para meninos de rua

Iniciou em 1986 para atender crianças que viviam nas 
ruas de Cartum (a capital) e que estavam fugindo da 
guerra que assolava o sul.

O número de crianças de rua em Cartum estava au-
mentando. Autoridades sudanesas os recolheram e os 
deixaram aos cuidados da Sociedade São Vicente de 
Paulo. O programa era responsável por uma equipe 
de sessenta pessoas, incluindo assistentes sociais, pais 

Ian Mawdsley, embaxador no Sudão (1998 - 2021)

história vicentina
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A Sociedade de São Vicente de Paulo 
no Sudão

adotivos, psicólogos, um médico, um treinador espor-
tivo.

Cerca de 200 meninos se formaram na faculdade an-
tes do programa terminar em 2011, quando muitos 
voltaram ao Sudão do Sul. Lá a SSVP colaborou com 
a UNICEF para a localização e reunificação de famílias.

Três lares de acolhimento

Os 14 meninos e 32 meninas estavam sob os cuidados 
de uma família anfitriã: um casal Sudanês, às vezes, 
auxiliado por outra mãe adotiva. Todos eles com su-
porte financeiro pela SSVP. Esses 
pais adotivos tentaram estabelecer 
novos laços familiares com as crian-
ças. Todos os esforços foram feitos 
para que as crianças se recuperas-
sem da angústia que passaram nas 
ruas.

As crianças acolhidas viviam com os 
outros filhos, muitas vezes nume-
rosos, dos pais adotivos, compar-
tilhando tudo como uma família. 
Eles receberam alimentos, cuida-
dos médicos, acesso à educação 
... e carinho tão necessário para a 
sobrevivência de uma criança. Me-

ninas que continuavam seus estudos na universidade 
seguiram sendo acolhidas através deste programa.

Duas fazendas para 280 adolescentes

O treinamento incluiu carpintaria, alvenaria, encana-
mento, eletricidade e agricultura. O diretor da fazenda 
era o Dr. Betram Kuol, que agora se mudou para Juba 
(Sudão do Sul) e replicou os projetos de sucesso em 
Cartum.

De manhã, os adolescentes iam para a escola. À tarde, 
eles podiam participar de oficinas de treinamento e 

história vicentina
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aprender habilidades básicas de informática, carpin-
taria e eletricidade. Na fazenda também eles podiam 
aprender sobre agricultura e pecuária.

Cada fazenda tinha um dispensário, uma pequena bi-
blioteca e uma sala de televisão. Os adolescentes po-
diam praticar alguns esportes com um treinador: bas-
quete, tênis, futebol.

Todos os anos, a taxa de sucesso de nossos adolescen-
tes no certificado do ensino médio sudanês era entre 
75 e 80%, acima da média nacional.

Outro centro, em Gabarona, ministrou cursos de saú-
de / conscientização sobre HIV / higiene / primeiros 
socorros a 150 adultos. Os graduados tiveram a pos-
sibilidade de continuar a sua formação no 
hospital e, às vezes, eram contratados pos-
teriormente como assistentes médicos. 
Quase 60% dos graduados costumavam 
encontrar um emprego em dois meses.

Programa médico

Fundado em 1990, este programa, que 
coordenou esforços de 70 pessoas, todos 
sudaneses (incluindo 17 médicos e 5 far-
macêuticos), realizava quase 50.000 con-
sultas por ano.

Centros de “alimentação de bebês”

Cada Centro distribui uma refeição, três 
dias por semana. No auge, 11 centros ali-

mentaram um total de 
cerca de 6.500 crian-
ças com menos de 7 
anos de idade. Este 
programa também pre-
vine problemas rela-
cionados à desnutrição 
(transtornos mentais, 
deficiências imunológi-
cas, problemas moto-
res e intelectuais ...)

Ao fornecer às crianças 
uma refeição por dia, 3 
dias por semana, este 
programa permite que 
seus pais dediquem sua 

energia à procura de emprego e outras necessidades. 
70% de

funcionários e voluntários são mulheres. Os voluntá-
rios são principalmente mães cujos filhos estão inscri-
tos no programa.

Abastecimento de água potável

O coração deste programa é um poço localizado em 
Gabarona, um dos quatro campos de deslocados in-
ternos no meio do nada, nos arredores de Cartum, 
que foram reconhecidos oficialmente pelo governo. 
Em árabe local, “Gabarona” significa “fomos obriga-
dos”. Os habitantes deslocados deram-lhe este nome 
há mais de 30 anos. O lugar está localizado 40 km de 

história vicentina A Sociedade de São Vicente de Paulo 
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Cartum. O poço foi 
perfurado em 1997.

As temperaturas 
podem subir até 
45 °C na sombra, 
a água deste poço 
é valiosa porque é 
muito pura, extraí-
da a mais de 200 
metros de profundi-
dade no deserto. Foi a base para a sobrevivência de 
mais de 100.000 pessoas. Um potente motor diesel 
Perkins em operação alimenta um gerador que acio-
na uma bomba para extrair a água de debaixo do de-
serto. Isso permite a distribuição gratuita de mais de 
120.000 litros por dia.

Mulheres na prisão

Desde 2000, a SSVP operava na Prisão para Mulheres 
de Omdurman. Omdurman é uma grande cidade, pró-

xima a Cartum, com mais de 2 mi-
lhões de habitantes.

A maioria das mulheres está presa 
por produzir ou vender álcool local, 
o que é ilegal de acordo com a lei 
muçulmana aplicada pelo governo 
islâmico. As penalidades variam 
entre um mês e dois anos de pri-
são. Fundada durante a época pós-
-colonial, esta prisão, a mais antiga 
do Sudão, tem condições sanitárias 
extremamente precárias. Tem ca-
pacidade para 1.200 presos e está 
sempre superlotada, sem contar as 
250 a 300 crianças que ali vivem.

No Sudão, se uma mulher é condenada à prisão e tem 
um filho com menos de dois anos, é comum que a 
criança fique com ela; se tem filhos mais velhos, mas 
não há ninguém para cuidar deles, eles também vão 
para a prisão com ela. Como as porções de alimentos 
são calculadas pelo número de presidiários, a maioria 
das mulheres e crianças passam fome o tempo todo.

Você pode ler o relatório completo de Ian 
Mawdsley neste link.

história vicentina A Sociedade de São Vicente de Paulo 
no Sudão

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/11/la-ssvp-en-sudan.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/11/la-ssvp-en-sudan.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/11/la-ssvp-en-sudan.pdf
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familia vicentina

Resolução da Família Vicentina sobre a escassez de 
vacinas para erradicar a Covid-19

Nós, membros do Comitê Executivo da Família 
Vicentina Internacional, representando os líde-
res de 160 ramos da Família Vicentina, expres-
samos nossa profunda preocupação com a es-
cassez de vacinas para erradicar o COVID-19, 
especialmente nos países mais pobres.

Sabemos que a COVID-19 já 
ceifou milhões de vidas. A saú-
de e o bem-estar econômico de 
milhões de pessoas têm sido 
comprometidos. Muitas em-
presas, tanto as grandes como 
as pequenas, têm falido, crian-
do caos no mercado de traba-
lho. E os governos tiveram de 
gastar milhões e milhões de 
dólares para combater todos 
os efeitos desta doença.

Um programa internacional 
abrangente de vacinação em 
massa contra a COVID-19 iria 
necessariamente diminuir e, 
eventualmente, eliminar o seu 
impacto nos seres humanos.

A Família Vicentina, compos-
ta por mais de 4 milhões de 
homens e mulheres que vivem 
em 161 países, trabalha in-
cansavelmente para ajudar as 
pessoas vulneráveis, especial-
mente os doentes, refugiados, 
crianças, idosos e desempregados. Nós somos 
inspirados por São Vicente de Paulo, que nos 
ensinou a servir aos nossos irmãos e às nossas 
irmãs como Jesus, o evangelizador dos pobres, 
assim o fez.

Hoje, levantamos nossas vozes e pedimos aos 
países que tenham mais vacinas e mais recursos 

financeiros para abrir seus corações e doar parte 
de suas vacinas para os países que mais preci-
sam delas. Atualmente, apenas 1% das pessoas 
que vivem em países em desenvolvimento foram 
vacinadas.

27 de setembro de 2021

* Esta comunicação foi feita graças à su-
gestão feita pelo Conselho Geral Interna-
cional da SSVP ao Comitê Executivo da 
Família Vicentina e foi redigida pelo Padre 
Andrés Motto C.M, Assessor espiritual do 
CGI

família vicentina
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Família Vicentina reúne lideranças para 
formação especial

O foco da capacitação foi sobre contemplar a presença de Deus na figura do pobre

Nos dias 16 e 17 de setembro, por videoconferên-
cia, o Comitê Executivo Internacional da Família Vi-
centina promoveu um encontro online de formação 
especial, com duas horas de duração, para os líde-
res dos ramos vicentinos existentes. Somando os 
dois dias de formação, participaram cerca de 100 
dirigentes, de todos os continentes. 

Os eventos foram traduzidos para oito idiomas e 
coordenados pela Ozanam TV. O Conselho Geral da 
Sociedade de São Vi-
cente de Paulo foi re-
presentado pelos con-
frades Renato Lima de 
Oliveira (16º Presi-
dente-geral) e Ricardo 
Tavares (coordenador 
do Departamento de 
Família Vicentina).

A primeira parte da 
formação contou com 
uma palestra motiva-
cional proferida pelo 
padre Hugh O’Don-
nell (Congregação da 
Missão dos Estados 
Unidos da América) 
sobre a contempla-
ção divina na pessoa 
do pobre. “Devemos 
contemplar a presença de Deus não só na oração, 
mas em todas as atividades cotidianas e junto aos 
pobres, como fazia São Vicente de Paulo”, acentuou 
o palestrante.

Logo depois, na segunda parte da sessão, foi feita 
uma retrospectiva das ações empreendidas pela 
Família Vicentina nos últimos cinco anos, com des-
taque para o Simpósio dos 400 anos do carisma, o 
Festival de Cinema “Finding Vince” (“Encontrando 
Vicente”), a Campanha 13 Casas (para os sem-teto) 

e o encontro internacional de lideres, ocorrido em 
2020 em Roma.

Durante a formação, foram mostrados vários ví-
deos sobre as atividades mais recentes da Família 
Vicentina, além da apresentação da música “You 
did it to me” (“A mim que o fizeste”) cantada pelo 
grupo “Gen Verde” (Focolares). Ao final dos traba-
lhos, o padre Tomaz Mavric, presidente do Comitê 
Executivo Internacional e Superior-geral da Congre-

Padre Hugh O’Donnell (Congregação da Missão dos Estados Unidos da América)

gação da Missão, anunciou que a Família Vicentina 
promoverá novos eventos em breve: 2023 (Roma) e 
2025 (Paris).

O Conselho Geral Internacional da SSVP reafirma 
seu apoio incondicional à Família Vicentina, estimu-
lando maior cooperação nacional, com projetos co-
muns e eventos espirituais, e tudo o mais que puder 
ser realizado para que a Família sempre se fortaleça 
e cresça, como está estabelecido no planejamento 
estratégico internacional..

família vicentina
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Nova Superiora Geral das Filhas da Caridade
Irmã Françoise Petit foi eleita Superiora Geral da Companhia

A eleição foi realizada na segunda-feira, 8 de novembro, 
no âmbito da Assembleia Geral que teve uma semana 
anterior de exercícios espirituais aos quais mais tarde 
acrescentaram mais de 3 semanas de reflexão sobre o 
tema «EPHATA: Sair, atravessar a porta, ir em direção, 
se encontrar… »

Esta Assembleia Geral, que durou até 21 de novembro, 
foi realizada na Casa Mãe das Filhas da Caridade, em 
Paris, e teve como objetivos centrais a avaliação e pro-
moção da fidelidade ao carisma e vitalidade apostólica 
de toda companhia.

Além disso, os participantes da Assembleia trabalha-
ram juntos sobre como responder da melhor maneira 
a alguns dos grandes desafios da atualidade: respeito 
pelos direitos humanos e o desenvolvimento integral 

dos mais desfavorecidos da sociedade, a salvaguarda da 
«casa comum», a mística da «convivência», a transmis-
são da fé e dos valores cristãos às novas gerações, todos 
na fidelidade à Igreja e ao seu próprio carisma.

Este evento internacional também contribuiu para o 
aprofundamento da mensagem dos fundadores da 
Companhia, São Vicente e Santa Luísa de Marillac, a fim 
de viver o presente com criatividade, definir posições 
para responder aos desafios missionários e espirituais 
de hoje, e para entrar nos anos que virão com alegria e 
confiança.

Presente em 96 países, com um número aproximado de 
12.800 Irmãs, a Companhia das Filhas da Caridade estão 
a serviço de Cristo pelos pobres dos cinco continentes.

família vicentina
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Atividades do CIF para a Família Vicentina para 2022
A todas as autoridades e membros da Família Vicen-
tina

Queridos irmãos e irmãs:

Que a graça de Jesus Cristo evangelizador dos pobres 
permaneça com vocês agora e sempre! Como todos 
os anos, envio-lhes as atividades do CIF para o próxi-
mo ano 2022. Desde o CIF trabalhamos para difun-
dir a ética e espiritualidade vicentina. Desejando que 
esta informação nos permita servir melhor os pobres.
Como sabem, as reuniões serão realizadas na Casa 
Mãe da Congregação da Missão: 95, rue de Sèvres. 
Paris,França. Os cursos serão ministrados simulta-
neamente em inglês, espanhol e francês. Convida-
mos vocês a participarem desses dois encontros:

I CIF PARA MELHORAR A ECONOMIA NA FAMÍLIA DA 
VICENTINA. Domingo 20 de março a sábado, 2 de 
abril de 2022. Paris. 
Este é um curso para todas as congregações e asso-
ciações da Família Vicentina aprendam técnicas para: 
1. Melhorar sua economia. 2. Otimizar a economia 
dos projetos com os necessitados. Especialmente nes-
tes tempos difíceis de pós pandemia. Inclui formação 
e visitas vicentinas em Paris. Valor 950 euros.

V CIF PARA A FAMÍLIA VICENTINA. Domingo, 29 de 
maio a 22 de junho de 2022. Paris.
Neste encontro, as aulas são coordenadas com visitas 
a lugares vicentinos. Vamos aprender mais sobre a 
rica teologia vicentina e veremos possíveis soluções 
para os problemas atuais que afligem a nós e aos po-
bres. Também desenvolveremos uma vida serena de 
oração e muita fraternidade. Valor 1950 euros.

Algumas dicas práticas.

 1. O preço do encontro inclui todas as despesas. Não 
há nada adicional. Além disso, lembro que a melhor 
forma de pagamento é que o participante leve o valor 
em dinheiro para o curso. 

2. Se alguma congregação ou associação tenha al-
gum problema econômico real, o CIF pode gerenciar 
uma bolsa de estudos. 
3. Como a Casa Mãe de Paris tem praticamente todas 
as salas reservadas, pedimos aos participantes que 
cheguem no mesmo dia ou no dia anterior, mas não 
antes. O mesmo para a saída, pois os quartos já estão 
reservado para outros grupos.
4. Lembrem-se de que muitos países precisam de vis-
to para entrar na França.
Esse processo geralmente é mais longo e complexo 
do que você imagina. Devemos fazer isso com ante-
cipação para apresentar os documentos que o gover-
no francês nos exige. Para iniciar o procedimento, o 
governo francês nos pede os seguintes documentos: 
Fotocópia do passaporte; data de entrada e saída da 
França; fotocópia do seguro médico de viagem (não 
a fotocópia da sua Obra Social). Se o fizermos com 
tempo suficiente, não haverá problemas. Para quem 
não precisa de visto é mais simples. Você só precisa 
preencher o registro que enviamos e, em seguida, fa-
zer um seguro médico de viagem.

Garanto que o CIF criará belas lembranças em seus 
participantes. Esperamos vocês de braços e corações 
abertos. Sabemos que os participantes voltarão ao 
seus serviços mais preparados para a convivência e 
para o atendimento integral aos pobres.

Eu me despeço de vocês, esperando vocês no CIF, nos-
sa casa comum, para caminharmos juntos. Seu irmão 
em Maria e São Vicente.

Fr. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Diretor do CIF.

PS: para confirmar a presença dos participantes (ou 
para consultar as suas dúvidas) peço que
escreva para andresmotto@gmail.com
PS2: Você pode acompanhar as atividades do CIF 
no Facebook no Cif França ou em nossa WEB 
www.andresmotto.com

família vicentina

http://www.andresmotto.com
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espiritualidade

Saudações cordiais aos meus queridos irmãos e irmãs 
da SSVP. Todos nós, cristãos, sabemos que a nossa é 
a religião da Palavra. Através da Palavra, nós chega-
mos a Deus. É por isso que todo cristão deve ter um 
encontro com a Bíblia.  

São Vicente leu e meditou com todo o seu coração 
a Palavra de Deus. E ele a compartilhou com os po-
bres. Com o tempo, e sem se dar conta, ela gerou 
nele uma espiritualidade profundamente bíblica. 
Portanto, aqueles de nós que adotam sua ética e sua 
espiritualidade devem ser leitores devotos da Pala-

vra de Deus. Não apenas lendo-a, mas estudando-a 
e aplicando-a.  

Com base no que alguns de vocês me perguntaram 
sobre a Bíblia, estou compartilhando com vocês um 
tema cativante. A primeira história da Criação. Para 
isso, nos referimos ao livro de Gênesis capítulo 1,1-2, 
4a. Antes de começar a escrever, preparei um chá de 
mate. Enquanto a água estava aquecendo, olhei pela 
janela da minha casa na Torre Montparnasse, com 
209m de altura. Vamos começar.  

Os vicentinos e a palavra de Deus 
Andrés R. M. Motto, CM.

Assessor Espiritual Internacional



40

O autor deste texto é 
um padre judeu anôni-
mo, de aproximadamen-
te 500 AC. Ele queria introduzir algumas atitudes 
positivas e cheias de esperança na vida. Ele era um 
bom teólogo, com uma fé inabalável. Ele era capaz 
de acreditar na bondade de Deus e na bondade dos 
seres humanos, diante da escuridão e do caos da 
história.  Ele escreveu a seu povo, Israel, batido pela 
história ao longo de muitos séculos. Sua história re-
cente, desde o século VI a.C., tinha sido especial-
mente dramática: um país devastado pelo exército 
babilônico, Jerusalém e seu templo destruídos, as 
instituições do reino dizimadas. Grande parte da 
população foi morta, dispersa ou exilada na Babilô-
nia. Os sobreviventes estavam sofrendo uma situa-
ção muito difícil. Eles haviam perdido sua liberdade, 
soberania, terra, vida, esperanças para o futuro.  

Eles estavam vivendo um momento traumático em 
sua história. Parecia um “retorno ao caos primitivo”. 
Eles oscilavam entre a esperança e o desespero. O 
escritor do Gn 1 vivia entre um povo com razões 
poderosas para duvidar do amor e do poder de seu 
Deus. O mundo e a história foram mal concebidos? 
Por que a maldade e a doença triunfaram?  

Este teólogo observou que, apesar de tudo negativo 
ou ambíguo sobre a realidade, era impossível negar 
a bondade de seu Deus, do mundo e do ser huma-
no. A noite não destrói o sol; as nuvens o escondem, 
mas não o apagam; a escuridão e o frio não extin-
guem sua luz e seu calor. Deus é bom e poderoso; ele 
é de confiança. Ele não teve más intenções ao criar 
o mundo e o ser humano. A vida do ser humano 
não é um absurdo, nem um destino 
cego. Nós somos chamados a 
ser e a fazer crescer. Desde 
o início, o mundo e sua 
história repousam 
nas mãos de um 
Deus soberano, 
criador da vida 
e do futuro. 
Mesmo a dor 
que aconte-
ce na histó-
ria pode ser 

espiritualidade Os vicentinos e a palavra de Deus 

vista através de outros 
olhos, ela pode ser in-
corporada a um trilho e 

vivida como o caminho para o bem supremo. É certo 
que há caos, corrupção, poder maligno e destruição. 
Mas o Deus criador é, acima de tudo, aquele que dá 
espaço à vida, à beleza, ao bem. 

Este texto é uma página brilhante para sua mensa-
gem profunda. Há muitas cosmogonias (antigas ex-
plicações míticas) sobre a origem do cosmos e dos 
seres humanos. Em comparação com estas, o Gen 1 é 
o mais bem sucedido. Não é um mito ou uma lenda, 
embora use partes delas. É uma catequese magistral, 
embora a história possa ser um pouco pesada. Não é 
uma explicação científica ou histórica sobre a origem 
do universo e do ser humano. É um texto de fé, que 
quer nos esclarecer sobre certos pontos: nos convida 
a confiar em Deus e nos seres humanos. É uma con-
fissão de fé na bondade e no poder de Deus. Afirma 
a bondade total do ser humano e de todos os seres 
criados: “Tudo é bom e belo”, apesar de suas limita-
ções e distorções. 

Ela testemunha a confiança que Deus depositou no 
ser humano, tornando-o responsável pela terra. Tan-
to assim que são os seres humanos que devem re-
solver seus problemas nesta terra. Este texto é um 
convite à gratidão, ao deleite e à confiança no Deus 
criador. É também um anúncio do compromisso hu-
mano com a vida, a justiça e o meio ambiente natu-
ral, em colaboração com um Deus que criou a vida. 

Vou terminar com três perguntas: 
1. Que lugar a meditação das Escrituras tem em 

minha vida? 
2. Em meio a esta crise da Co-

vid, será que tenho dificul-
dade para encontrar 

Deus? 
3. Eu ajudo a 

apoiar a fé e a 
esperança da-
queles que 
p r e c i s a m 
com a força 
que a palavra 
de Deus dá?   

Deus criador é, acima de tudo, 
aquele que dá espaço à vida, à 

beleza, ao bem 
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Celebração virtual do Dia 
Internacional das Consócias da
SSVP na Índia 
Em 14 de agosto, o Conselho Nacional da Índia (NCI) organi-
zou uma reunião de consócias por meio da plataforma Goo-
gle Meet, em comemoração à segunda edição do Dia Inter-
nacional dos Consócias da SSVP, dia estabelecido em 2020 
por ocasião do 200º aniversário do nascimento de Amélie 
Ozanam, esposa do Beato Frederico Ozanam

O tema do evento foi inspirado na vida de Amélie Ozanam, um mode-
lo de serviço abnegado e amor incondicional a Deus, e uma verdadeira 
defensora da missão da SSVP: “Vida familiar e atividades vicentinas em-
preendidas por mulheres ”. Amélie ajudou seu marido a realizar o sonho 
dele e dos amigos:criar uma grande rede de caridade.

 A inauguração foi feita 
pelo Presidente Nacio-
nal, confrade S. Jude 
Mangalraj. O presiden-
te falou das virtudes 
de Amélie Ozanam, o 
melhor exemplo da au-
tenticidade vicentina, 
que apoiou e encora-
jou Frederico Ozanam 
para realizar um grande 
trabalho de caridade. 
Ele também citou ver-
sículos do Antigo Tes-
tamento sobre quatro 
mulheres: a fé de Sara, 
a paz de Abikaya, a mi-
sericórdia de Rebeca e a 
bravura de Ester.

O evento começou com 
a oração de abertura 
de Ir. Maria Lauriana, 
representante da re-
gião do norte da Índia; 
seguida pela leitura da 
Bíblia, pela irmã Jolly 

noticias do mundo
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Sebastian, representante nacional, que deu as boas-
-vindas a todos os participantes.

O Presidente do Conselho Nacional, confrade S. Jude 
Z. R Mangalraj, aproveitou a solene ocasião para 
homenagear as mulheres que serviram à Sociedade 
nos últimos 25 anos gloriosos, e agradeceu a sua 
dedicação e empenho: Ir. Nirmala Costa Friaz, da 
região Oeste (Goa CC, Nossa Senhora da Esperança, 
Conferência Candolin), Ir. Ema Lopez, da Região Oeste 
(Vasai CC, Conferência de Vasai), Ir. Marykutty Kurian, 
da região de Kerala, (Changanassery CC, Conferência 
de Nossa Senhora da Paz, Punnappra), Irmã Angelina, 
da região AP e Telegana (Kadappa CC, Conferência de 
Kadappa), a irmã Neli Kerketta e a irmã Anjela Toppo, 
da região do norte da Índia (Ranchi CC, Conferência 
da Catedral de Santa Maria, Ranchi).

A ocasião foi aproveitada para expressar nosso 
sincero agradecimento pelo apoio dado às 
mulheres vicentinas por nosso querido Presidente 
Internacional, companheiro Renato Lima de Oliveira.                                

Ir. Nirmala Costa Frias, membro do Comitê de 
Mediação do NCI, presidiu o evento e falou sobre a 
humildade e simplicidade. Em seu discurso principal, 
o membro Sebastian Thomas, vice-presidente sênior 
do NCI, abordou a questão da abordagem das 
mulheres na sociedade. O confrade Dr. Francis, vice-
presidente do NCI, deu uma palestra informativa 
sobre o papel da mulher na família e na sociedade. O 

confrade Santiagu Manickam, Secretária do Conselho 
Nacional, Ir. Gwen Menzies, Chefe de Formação do 
NCI, e Irmã Ema Lopes, representante da região 
Oeste, elogiaram o evento.

O objetivo do encontro não foi outro senão aumentar 
a consciência sobre “Como ser um vicentino eficaz” 
através da reconciliação da vida familiar e da 
Sociedade.

Da mesma forma, o encontro virtual foi uma grande 
oportunidade para as mulheres expressarem sua 
opinião, se conhecerem (já que não conhecem 
vicentinas de outras regiões), e para falar e 
compartilhar atividades realizadas em suas regiões.

Ir. Sandhya Vincent, da Região Nordeste, expressou 
sua gratidão; Ir. Archana, da Região Nordeste, cantou 
uma canção de agradecimento; e a oração final 
foi pronunciada pela irmã Matilda. O presidente 
Nacional, o confrade S. Jude Mangalraj, deu as 
diretrizes do ato. Com a graça de Deus, apoio e duro 
trabalho dos Coordenadores Regionais, o evento foi 
um sucesso.

Que Deus esteja com todos nós.

Irmã Jolly Sebastian.
Representante e Secretária Adjunta do 

Conselho Nacional

noticias do mundo
Celebração virtual do Dia Internacional 
das Consócias da SSVP na Índia 
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Estados Unidos
Peregrinação a Paris
Um grupo de membros dos Estados Unidos visita os 
principais lugares vicentinos

No final de setembro durante uma semana, um grupo de consócias e 
confrades dos Estados Unidos, com o seu presidente nacional à frente, 
visitaram os principais locais da Paris vicentina. Nossos membros tive-
ram a oportunidade de visitar o túmulo de Frederico Ozanam, localizado 
em São José dos Carmelitas, o da irmã Rosalía Rendu, localizado no ce-
mitério de Montparnasse e o de Santa Luísa de Marillac, que se encontra 
na Casa Mãe das Filhas da Caridade.

No dia da festa de São Vicente de Paulo, eles desfrutaram de uma missa 
muito especial na Casa Mãe dos Padres Paules, onde encontra-se o cor-
po incorrupto do santo da caridade desde 1830. Além disso, este grupo 
de cerca de 20 membros visitou a nova sede do Conselho Geral Interna-
cional.
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Acampamentos de verão para 
curar as crianças do Líbano 
As crises atuais que cercam o Líbano apresentam uma série 
de desafios econômicos, de saúde e sociais que ameaçam 
o bem-estar de uma geração de crianças. A doença do 
coronavírus (COVID-19) e a grave situação no Líbano tornam 
difícil a vida infantil

Aquelas crianças que testemunharam a explosão em Beirute, e que so-
frem na pele uma crise econômica sem precedentes,  têm vários proble-
mas psicológicos que ameaçam suasaúde mental. Entre outras coisas, 
elas experimentam ansiedade e pesadelos.

Além disso, crianças de famílias desfavorecidas (que vivem em famílias 
nas quais um ou ambos os pais perderam seus empregos e não têm di-
nheiro suficiente para comprar comida ou remédios) sentem-se insegu-
ras e, às vezes, também são forçadas a trabalhar para manter a renda no 
núcleo familiar. Sem o suporte adequado, todas essas crianças podem 
sofrer graves consequências a longo prazo.
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Por isso, a SSVP Líbano ofereceu a algumas dessas 
crianças um projeto no qual abordaram questões que 
são muito necessárias para o seu aprimoramento psi-
cossocial, mas a partir de uma abordagem lúdica, en-
graçada. Enquanto desfrutavam de um acampamento 
de verão de um mês, elas estão rodeadas de especia-
listas e tutores que as orientaram a sair do sofrimento 
em que se encontram imersas em seu dia a dia.

Este acampamento aconteceu de 2 de agosto a 2 de 
setembro. Sob a supervisão de um psicólogo escolar 
vicentino, em que 55 crianças de meios desfavoreci-
dos (organizadas em 3 grupos) ficaram felizes em pas-
sar alguns dias com voluntários e tutores, fazendo ati-
vidades e excursões.

A equipe teve a oportunidade de observar as crian-
ças no cenário padrão de um acampamento de verão, 
onde ajudaram os meninos a falar sobre seus medos 
e preocupações, que decorrem principalmente da gra-
ve situação do país. Eles também acompanharam as 
crianças no processo de reforço de suas habilidades 
sociais. Os tópicos abordados foram, principalmente, 
bullying, cyberbullying, assertividade e como se com-
portar na presença de portadores de necessidades es-
peciais.

A psicóloga, junto com toda a equipe, se reuniu com 
os pais por meio dia, no qual eles compartilharam 
suas opiniões sobre o acampamento. Os pais, por 
unanimidade, reconheceram as mudanças positivas 
nas atitudes de seus filhos.

Após esta experiência, uma formação aos pais foi 
agendada durante o ano letivo, a fim de cobrir novos 
tópicos, como:

- Comunicação com a criança
- Emoções, fisiologia do estresse, normas, papel dos 
adultos
- Comunicação não violenta e abordagem empática
- Ciúme fraternal
- O adolescente na frente de seus pais

O acampamento de verão foi uma experiência muito 
construtiva e relaxante para todos os participantes: 
crianças, pais e responsáveis. Eles aprenderam um 
com o outro: as crianças se divertiram, os pais apren-
deram com o psicólogo da escola como lidar com 
questões específicas e difíceis e os tutores ganharam 
experiência, além disso, todos tiveram a oportunida-
de de ver como funciona o espírito vicentino.

noticias do mundo Acampamentos de verão para curar as 
crianças do líbano 
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Ilhas Salomão
A Ajuda Fraterna a nível local
As Ilhas Salomão são um dos países mais pobres da Oceania. Com uma 
população de 650.000 habitantes, principalmente melanésios, que so-
freram colonialismo, guerra, conflitos civis e mau governo, deixando seu 
povo em grande pobreza. O PIB per capita é inferior a US $ 600 por pes-
soa e a maioria da população é mantida pela agricultura de subsistência.

A Conferência de Santa Teresa na cidade de Takwa, na ilha de Malai-
ta, está ajudando os mais pobres em sua comunidade local através de 
serviços novos e inovadores. A cidade de Takwa fica no centro de uma 
área com ampla atividade econômica e muitas necessidades. Devido ao 
rápido crescimento populacional, o nível de desemprego aumentou e o 
acesso à educação é muito limitado. A agricultura e a pesca estão mais 
restritas para evitar a superexploração, mas o efeito dessa medida é que 
muitas pessoas não conseguem atender às suas necessidades básicas. 
Além disso, existe uma grande variedade de religiões, como Adventis-
ta do Sétimo Dia, Anglicana e Bahai. A Conferência atende pessoas de 
todas as religiões e está associada à Conferência de Santa Monica em 
Evatt, Canberra, Austrália, através da Ajuda Fraterna.

Aldeia Takwa, Malaita, Ilhas Salomão

Os efeitos da Covid e a má gestão do governo fizeram com que a econo-
mia das Ilhas Salomão ficassem 
instável, o que aumentou a po-
breza, especialmente nas áreas 
rurais e remotas como Takwa. 
Em resposta a esta situação, a 
Conferência local decidiu cons-
truir uma loja onde alimentos 
essenciais e outros artigos de 
baixo custo possam ser dispo-
nibilizados para a comunidade 
local. Graças aos fundos recebi-
dos da Ajuda Fraterna e ao tra-
balho voluntário da comunida-
de a loja foi construída e agora 
fornece importantes produtos 
para a comunidade e serve de 
base para a prestação de ser-
viços. Os itens que são ofere-
cidos na loja são produtos que, 
se não fossem por essa iniciati-
va, não estariam disponíveis ou 
seriam inacessíveis. Se não fos-
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se esta loja, os produtos viriam da capital provincial, 
Auki, ou da capital, Honiara. Auki que fica a seis horas 
de carro em estradas ruins.

Os 30% dos “benefícios” da loja são usados para aju-
dar os moradores a produzir mais vegetais e peixes, 
apoiando os membros vulneráveis   da comunidade.

A Conferência também usa fundos da Ajuda Fraterna 
para cobrir os custos de educação dos habitantes da 
aldeia. A escolaridade não é gratuita nas Ilhas Salo-
mão e muitas famílias não têm 
dinheiro para mandar seus fi-
lhos à escola. Esses fundos es-
tão permitindo o acesso à edu-
cação, que é a melhor forma 
das pessoas melhorarem suas 
condições de vida. Sete alunos 
do jardim de infância, dezes-
sete do ensino fundamental e 
doze do ensino médio recebe-
ram o pagamento total ou par-
cial de suas despesas escolares 
graças a essas bolsas de educa-
ção.

O trabalho para o qual a Con-
ferência foi fundada consiste 
em visitas de grupos quinzenais 
aos habitantes de Takwa e das 

aldeias vizinhas para apoiar os habitantes locais. A 
Conferência fornece cestas de alimentos e peixe para 
pessoas necessitadas, geralmente idosos e deficien-
tes.

Com os recursos arrecadados por eles próprios e o 
trabalho de voluntários locais, a Conferência cons-
truiu uma casa de repouso da SSVP que também é 
usada como uma sala de reuniões da paróquia local, 
um local onde a Conferência e a Paróquia podem uti-
lizar como base para o apoio da comunidade.

noticias do mundo Ilhas Salomão
A Ajuda Fraterna a nível local

Loja Solidario em Takwa

Casa de repouso e centro parroquial de Takwa
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Haiti
Relatório da missão organizado 
no nordeste: lançamento do 
projeto de cultivo de arroz

Introdução

Após a adoção de uma decisão conclusiva pelo Conselho Superior na 
reunião extraordinário de 25 de junho de 2021 em relação ao projeto de 
cultivo de arroz da região nordeste, uma delegação composta por cinco 
membros (Prémice Elissaint, Duportal Annacius, Gousse Laurent, Duva-
noly Toussaint e Dieudel Lagredel) foi para o nordeste para trabalhar jun-
tamente com o Conselho Regional no planejamento dos preparativos para 
o lançamento do projeto. As dificuldades encontradas e as soluções toma-
das estão listadas abaixo para lançar este projeto.
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Dificuldades

Após selecionar o Conselho Regional em reunião, 
entre outras propostas apresentadas, o projeto de 
cultivo de arroz, as negociações começaram com um 
dono da região. Por se tratar de um projeto comuni-
tário cujo objetivo era ajudar os grupos vulneráveis   
na área, o proprietário concordou em vender o hec-
tare por 175.000 gourdes, algo muito vantajoso para 
a conselho realizar a compra, já que o preço era muito 
inferior ao do mercado. Infelizmente, devido ao tem-
po gasto nas conversas com a CIAD e na correção de 
alguns pontos, o proprietário encontrou outro com-
prador que ofereceu uma quantia consideravelmen-
te maior do que a combinado com o Conselho. Este 
foi o principal motivo pelo qual o prazo não pôde ser 
cumprido. Após muitas consultas, outro comprador 
foi encontrado, o único que aceitou ceder um terre-
no adequado para a execução do empreendimento 
ao preço proposto, com a possibilidade de aplicar um 
lucro de 2% sobre a margem obtida em cada safra 
por um período de cinco anos; Esta decisão foi toma-
da por unanimidade nas Conferências na região para 
desbloquear a situação.

Resoluções aprovadas na Assembleia Regional

Em 31 de julho de 2021, a delegação e as 27 Conferên-
cias agregadas da região, em um ambiente descontraí-
do e sereno, realizaram uma boa sessão de trabalho, 
onde planejou com entusiasmo a execução do projeto, 
um dos maiores sonhos do Conselho Regional, o que 
foi possível graças ao apoio do Conselho Geral Inter-
nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Para 
tanto, a Assembleia Regional adotou várias resoluções 
relativas à gestão para a boa execução de um projeto 
para o benefício das pessoas mais vulneráveis.

Conclusão

A visita da delegação do Conselho Nacional ao Nor-
deste foi um sucesso total. As Conferências partici-
pantes da Assembleia Regional se comprometeram a 
apoiar o projeto em todos os níveis. Este compromis-
so participativo gerou a sinergia necessária entre to-
das as partes interessadas, um elemento chave para 
o sucesso do projeto. A Sociedade de São Vicente de 
Paulo no Haiti está otimista com relação aos resulta-
dos esperados do projeto.

noticias do mundo
Haiti
Relatório da missão organizado no nordeste: 
lançamento do projeto de cultivo de arroz
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O Serviço Vicentino das 
Conferências do México
Esses projetos representam, a título de exemplo, o serviço 
vicentino que realizam nossos membros no México. Por 
um lado, essas ações falam da variedade de iniciativas que 
são realizadas, mas também da capacidade de adaptação 
das Conferências vicentinas diante a pandemia

Um padrinho para cada criança

A SSVP de Morelos (México) promove um projeto educacional que 
atende 145 crianças e adolescentes

As Conferências de Morelos seguem os ensinamentos de São Vicente 
de Paulo e do Beato Frederico Ozanam pois consideram que a melhor 
forma de ajudar a dignificar o ser humano é o fazendo  livre de pen-
samento e esse objetivo é alcançado por meio da educação.
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Os vicentinos conseguiram realizar um projeto 
educacional denominado “Um Padrinho para cada 
criança ”, no qual são procuradas pessoas que de-
sejam financiar os estudos de crianças e adoles-
centes de famílias carentes que possam “patro-
cinar” essas crianças. Com este projeto, já estão 
sendo financiados estudos de 145 crianças.

Projeto nutricional “Hoje todos comem”

Refeitório social para alimentar as famílias mais 
necessitadas

Os vicentinos de Morelos também lutam contra 
a fome e a desnutrição. Todos os sábados, a Con-
ferência oferece um café da manhã comunitário. 
Antes da pandemia, todas as famílias atendidas ali 
se encontravam, mas devido a essa crise de saúde, 
o serviço teve que ser adaptado e agora a comida 
é entregue em casa. Esta é uma das coisas que a 
pandemia nos ensinou, adaptarmo-nos à nova rea-
lidade sem parar de servir aqueles que mais so-
frem.

Programa de compartilhamento e mudança

Mais de 400 famílias recebem alimentos arrecada-
dos pelos membros

Os vicentinos de Morelos ajudam mais de 400 
famílias com este projeto no qual pedem a cola-
boração dos cidadãos. “Compartilhe” alimento e 
“mude” a vida de pessoas que vivem na pobreza.

Projeto Redes de Amor

Reabilitação e construção de casas em Monterrey

A Conferência Maria Esperança Nossa realiza um 
projeto de reabilitação e construção de casas atra-
vés dos quais os vicentinos obtêm os materiais ne-
cessários para a execução das obras e os benefi-
ciários reconstruírem suas casas.

Este projeto é realizado em uma área montanhosa 
na periferia da cidade de Monterrey, em Nuevo 
León. Até o momento, 13 famílias já foram benefi-
ciadas com este projeto vicentino.

noticias do mundo El servicio O Serviço Vicentino das 
Conferências do México
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A Corporação da SSVP para a 
ajuda em caso de catástrofes nos 
EUA
Por Elizabeth Disco-Shearer, Diretora Geral da Disaster Services Corp SVDP-EUA

A “Corporação de Serviços para Desastres” nos Estados Unidos (DSC 
por sua sigla em inglês) é uma empresa de propriedade do Conselho 
Nacional do Estados Unidos, e fornece serviços de recuperação e so-
corro em desastres naturais e / ou artificiais no território dos Estados 
Unidos. DSC se esforça para apoiar sobreviventes de desastres e foi 
nomeada “Organização de Voluntariado do ano de 2021 nos Estados 
Unidos ”pela National Voluntary Organizations Active in Disaster.

A DSC tem uma pequena equipe de gestão central e mais de cin-
quenta voluntários que fazem parte dos comitês permanentes do 
conselho de administração da organização. O maior é o Comitê de 
Operações de Desastres, que tem representantes Vicentinos das oito 
regiões da SSVP dos Estados Unidos. Este comitê é presidido por um 
membro do Conselho de DSC e notifica a 
equipe de gerenciamento central da DSC, 
diariamente, sobre todos os vários su-
primentos de socorro e ajuda necessária 
para os Conselhos Vicentinos de toda a 
área dos Estados Unidos. A equipe de ge-
renciamento central DSC consiste em es-
pecialistas reconhecidos nacionalmente 
na área, com uma experiência combinada 
de 75 anos em treinamento, preparação, 
resposta e recuperação para desastres.

Quando ocorre um desastre, a DSC forne-
ce assistência de emergência para ame-
ricanos em todo o país. Por meio das 
equipes de resposta rápida da DSC, os 
Centros de Assistência à Recuperação Pa-
roquial (P-RAC sua sigla em inglês), e os 
programas House in a Box ™( uma casa 
em uma caixa), a DSC fornece alimentos 
imediatos, abrigo, roupas, necessidades 
médicas e outras necessidades críticas. 
Além disso, a DSC, em colaboração com a 
Sociedade de São Vicente de Paulo Nacio-
nal, oferece até US $ 5.000 para doações 
de resposta rápida e até US $ 20.000 para 
doações de recuperação de longo prazo 
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para conselhos e conferências vicentinas.

O programa House in a Box ™ fornece novos mó-
veis e utensílios domésticos para famílias que per-
deram tudo durante um desastre e não têm seguro 
ou outros meios para substituir os móveis de sua 
casa. A SSVP fornece House in a Box ™ desde o fu-
racão Katrina e até agora deu esperança a mais de 
100.000 lares e 423.000 sobreviventes de desas-
tres através deste programa.

Outro programa da DSC são os Centros Paroquiais 
de Assistência à Recuperação (chamados de P-RA-
Cs), em que a equipe da DSC treina os vicentinos 
locais para serem responsáveis pelos centros de 
recuperação localizados nas paróquias católicas 
nas áreas de desastre. Nos P-RACs, voluntários 
vicentinos ajudam as vítimas a solicitar os benefí-
cios federais e estaduais de catástrofe e fornecem 
“cartões de solidariedade” para ajuda  humanitá-
ria imediata, bem como apoio psicológico e espiri-
tual. O Centro Paroquial de Assistência de Recupe-
ração usa protocolos desenvolvidos por gerentes 
de emergência para ajudar a colocar esses serviços 
em funcionamento nas cidades paroquiais de todo 
o país. A  DSC tem um grupo treinado de vicenti-
nos chamado “Equipes de Resposta Rápida. ‘’ Es-
sas equipes foram implantadas em inundações, fu-
racões, incêndios florestais, terrorismo e todos os 

noticias do mundo A Corporação da SSVP para a ajuda em caso 
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tipos de catástrofes. Além disso, os membros des-
sas Equipes de Resposta Rápida têm experiência 
em logística e as etapas necessárias para executar 
um Centro Paroquial de Assistência à Recuperação 
(P-RAC).

Como exemplo, recentemente nosso Presidente de 
Desastres da Região Oeste precisava de assistência 
na forma de cartões de solidariedade para ajudar 
um centro de recuperação local que uma de nos-
sas Conferências estava apoiando na questão dos 
incêndios florestais da Califórnia. Quando a DSC 
atuou, o Conselho da SSVP da Diocese de Houma 
Thibodaux pediu ajuda para os sobreviventes do 
Furacão Ida.

Neste caso, enviamos o nosso Diretor de Opera-
ções para esta Diocese e, trabalhando com os fun-
cionários diocesanos, líderes locais da Sociedade 
de São Vicente de Paulo e das instituições católi-
cas locais de caridade, estabelecemos quatro Cen-
tros de Assistência Paroquial para a Recuperação 
do Furacão Ida, fornecendo mais de US $ 100.000 
em ajuda e serviços. Da  mesma forma, quando os 
vicentinos do Conselho da SSVP de Nashville en-
traram em contato devido à inundação sem prece-
dentes da Waverly, o Diretor-Geral da DSC visitou a 
área para ajudar a avaliar os danos e trabalhar com 
este Conselho em um plano de recuperação. Toda 

semana, recebemos 
ligações ou e-mails de 
nossos Representan-
tes Regionais de Ca-
tástrofes solicitando 
suporte técnico ou fi-
nanceiro.

Além de apoiar nos-
sos Conselhos e Con-
ferências da SSVP nos 
Estados Unidos, a DSC 
também realiza con-
tratos de gestão de 
desastres com a admi-
nistração, à nível dos 
estados e  governo fe-
deral. Estes contratos 
permitem a DSC, em 
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no máximo vinte e quatro meses, oferecer progra-
mas de gerenciamento de desastres para famílias 
afetadas, ajudando as vítimas a encontrarem um 
caminho para a recuperação. A DSC forneceu abri-
gos a 11.124 famílias com a ajuda da Agência Ges-
tão Federal de Emergências (Fema, sigla em inglês) 
e recursos de apoio oferecidos que inclui reparos 
em casas / telhados, utensílios domésticos (col-
chões e eletrodomésticos) e outras necessidades 
não atendidas na Flórida, Louisiana, Texas, Oregon 
e Porto Rico.

A melhor forma de ilustrar o trabalho da DSC é 
por meio de uma história de superação concre-
ta. Os Cabreras são um casal de idosos afetados 
pelo furacão Harvey. O Sr. Cabrera é deficiente e a 
Sra. Cabrera cuida da casa e do marido. O furacão 
danificou o telhado e a laje da casa deles. Quan-
do eles vieram para o escritório da DSC no South 
Texas para ver se poderíamos ajudá-los a consertar 
sua casa, eles afirmaram que nunca pensaram que 
iriam obter uma nova casa. Na verdade, quando 

nossa gerente de caso perguntou a eles pela pri-
meira vez sobre o programa “Hope Meadows” ( 
terra de esperança) , a resposta deles foi: “Dê a al-
guém que realmente precisa”, “não precisamos de 
uma nova casa.” Depois de muito pensarem e ora-
rem, os Cabreras decidiram prosseguir com o pro-
cesso de candidatura para Hope Meadows. Após a 
reabilitação de sua casa, a Sra. Cabrera disse que 
eles estão “muito gratos por terem decidido se-
guir em frente já que a vida é muito melhor para 
eles agora”  e comentaram que ” a casa deles fica 
mais quente quando está frio e mais fria quando 
está calor” e que a moradia agora está mais segu-
ra, mais funcional e, acima de tudo, livre de danos 
produzidos pelo furacão Harvey.

Para saber mais sobre o trabalho da Disaster Services Corpo-
ration (DSC), Society of St Vincent
de Paul USA, visite www.svdpdisaster.org ou entre em contato 
com Elizabeth Disco-Shearer-
ldisco@svdpdisaster.org.

A Corporação da SSVP para a ajuda em caso 
de catástrofes nos EUA

http://www.svdpdisaster.org
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Cabo Verde: 153º território a 
unir-se à SSVP
A nova Conferência já começa com 20 membros

Com imensa alegria, o Conselho Geral Internacional anuncia que o Cabo 
Verde (África) é o 153º território a ingressar na Confederação Interna-
cional da Sociedade de São Vicente de Paulo. A excelente notícia é pro-
duto das iniciativas do Projeto “SSVP Plus” e, obviamente, do interesse e 
dedicação dos novos integrantes da Conferência “Maranatha”, fundada 
no último dia 1º de agosto de 2021, na Paróquia São José, na Cidade da 
Praia, capital do país.

A nova Conferência já nasce forte, com 20 confrades e consócias. A atual 
presidente é a consócia Sofia Patrícia Gomes Vieira. O grupo prestará a 
assistência vicentina em diversas comunidades carentes que fazem par-
te da área territorial da Paróquia São José. “A nossa Conferência busca 
a vivência real do Evangelho pela prática da caridade. Por isso, preten-
demos ajudar aos que estiverem em dificuldades, e levar a Palavra de 
Deus sempre que possível. Vamos trabalhar para alcançar a promoção 
integral dos assistidos, orientando-os no plano material, mas sobretudo 

ssvp plus
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Cabo Verde: 153º território a unir-se à SSVP

no plano espiritual, para levá-los à participação no 
Reino de Deus”, afirmou a presidente Sofia.

“Quero, aqui, agradecer, do fundo do meu coração, 
aos vicentinos de Cabo Verde que, mesmo em plena 
pandemia, conseguiram fundar a primeira Conferên-
cia naquela nação. O Conselho Geral não tem palavras 
para agradecer. Espero, sinceramente, que essa Con-
ferência dê muitos frutos, e que os pobres de Cabo 
Verde recebam uma assistência de qualidade, levando 
Jesus Cristo aos corações de todos os necessitados, 
além dos bens materiais. Podem contar, sempre, com 
o suporte integral do Conselho Geral”, externou o con-
frade Renato Lima, 16º Presidente-geral.

“Muito obrigado ao pároco, reverendo Padre José 
Eduardo Furtado Afonso, assim como ao Cardeal 
Dom Arlindo Gomes Furtado, pelo estímulo que 
deram à SSVP para a reativação desta Conferência. 
Sem o apoio da Igreja Católica, ficaria muito difícil 
estabelecer-nos em Cabo Verde. Vamos trabalhar 
de mãos dadas com a paróquia, pois a Conferência 
é o braço social da Igreja. Reativar a SSVP em Cabo 
Verde era uma prioridade para todos nós do Conse-
lho Geral”, comentou o confrade Ilídio Manhique, 
Vice-presidente Territorial Internacional para a Áfri-
ca 2.

Brevemente, o confrade Ilídio, acompanhado do con-
frade José Gomes de Sousa (Coordenador de Zona 

para os países lusófonos africanos), estará na Cidade 
da Praia para visitar a Conferência “Maranatha” e mi-
nistrar um curso intensivo de formação, abordando 
temas como a Regra, a história dos sete fundadores, 
o carisma vicentino, o trabalho espiritual das Confe-
rências e a organização da SSVP.

Uma informação importante: esta Conferência che-
gou a funcionar em Cabo Verde nos anos 1990 e por 
alguns anos, mas, por diversas razões, não continuou 
com as atividades vicentinas nem recebeu a Carta de 
Agregação, desde Paris. Porém, durante os anos em 
que existiu, a Conferência chegou a assistir muitas 
famílias assistidas e realizava eventos especiais em 
datas festivas, como o Natal.

Cabo Verde foi descoberto em 1456, permanecendo 
como território de Portugal até 1975, quando foi pro-
clamada a independência. A língua oficial é o portu-
guês. A República de Cabo Verde é formada por 15 
ilhas, localizadas no Oceano Atlântico, ficando 450 
km a oeste do Senegal. A população caboverdiana é 
de aproximadamente 560 mil habitantes, sendo 75% 
católicos. Há 41 paróquias por todo o país, divididas 
em duas dioceses (Mindelo e Santiago). Como se per-
cebe, há muitas possibilidades de a SSVP crescer bas-
tante neste país.

(*) A palavra “maranatha”, de origem aramaica, signi-
fica “Vem, Senhor!”.

ssvp plus
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Conselho Nacional do Brasil elege 
novo presidente
A posse do presidente acontecerá em janeiro de 2022

ENo último dia 4 de setembro, no Santuário da Medalha Milagrosa, no 
Rio de Janeiro, o confrade Márcio José da Silva, 44 anos, foi eleito novo 
presidente do Conselho Nacional do Brasil da Sociedade São Vicente 
de Paulo, em substituição ao confrade Cristian Reis da Luz. O confrade 
Márcio é membro da Conferência Santo Antônio, da cidade de Cambé 
(Estado do Paraná). A posse está marcada para janeiro de 2022. 

Márcio já desempenhou diversos cargos na SSVP brasileira, dentre 
eles, na própria Conferência em que participa. Foi também coordena-
dor de jovens no Conselho Particular e no Conselho Central, coorde-
nador de formação do Conselho 
Metropolitano (CM) de Curitiba, 
vice-presidente e presidente do 
CM de Curitiba, vice-presidente 
regional e atualmente estava à 
frente da equipe nacional de pa-
trimônio.

A motivação para se candidatar 
à presidência da SSVP do Brasil 
foi a intenção de estar a serviço 
dos mais pobres. “Minha motiva-
ção se alicerça nos pilares de uma 
SSVP sólida e próspera, atuando 
em sintonia com as leis do país, 
mas principalmente com a Sagra-
da Escritura que nos pede a todo 
instante para amar, servir e cui-
dar dos mais pobres”, afirmou.

A fase de transição com a atual 

nomeações

presidência já começou e várias 
reuniões estão sendo realizadas para a troca de 
experiências, com muito diálogo e transparência. 
Na transição, o presidente eleito conhece todos os 
dados e informações necessárias à preparação dos 
instrumentos e planejamento para implementação 
de seu plano de trabalho.

Na mesma eleição, foram escolhidos os membros 
do Conselho Fiscal, que fará a análise econômica 
das contas do Conselho Nacional. Registramos um 

agradecimento especial ao confrade Vítor Carvalho 
Gomes, que se colocou à disposição como candi-
dato, ao lado do confrade Márcio. “Meu carinho e 
respeito aos dois candidatos, pois na SSVP não há 
perdedores ou vencedores. Estamos aqui para ser-
vir aos nossos amos e senhores, os pobres, sem in-
teresses particulares”, comentou o confrade Renato 
Lima de Oliveira, brasileiro também, 16º Presiden-
te-geral da SSVP.

Márcio José da Silva (à esquerda) com o confrade Cristian Reis da Luz
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Nova presidente da SSVP México 
Nos dias 9 e 10 de outubro, a Sociedade de São Vicente 
de Paulo do México realizou sua 175 Assembleia Nacional 
com a eleição de Gladys Torralba Herrera como presidente 
nacional

Devido à situação de pandemia que ainda prevalece, membros das di-
ferentes regiões do país reuniram-se virtualmente com a presença de 
representantes do CGI na pessoa de María del Carmen Guzmán Soto, 
Vice-Presidente Territorial América 2, e Gladys Herrera Torralba, Coor-
denadora da Zona 1.

Durante os dias, houve momentos de oração e reflexão visando melho-
rar a formação e o serviço vicentino. O tema de formação “A influência 
de Ir. Rosalía Rendú no serviço e na formação da SSVP ”foi ministrado 
pela Irmã María Guadalupe Santiago Santiago, H.C., Conselheira Nacio-
nal e“ Conhecendo Amélie Soulacroix Ozanam ”por Luz María Ramírez 
González, Delegada de Formação América II. Os 
membros da SSVP colocaram suas habilidades 
tecnológicas e conhecimentos vicentinos em 
prática participando de uma dinâmica virtual 
coordenada por Demi Margarita, Delegada Ju-
venil no México.

Durante a Assembleia, os membros do conse-
lho de administração compartilharam seus rela-
tórios de atividades, tesouraria e desafios para 
o próximo ano. Um dos momentos mais impor-
tantes foi a eleição do Novo Presidente do Con-
selho Nacional. Previamente, foi divulgada a lis-
ta de candidatos e suas propostas de trabalho, o 
que permitiu aos membros enviarem seus votos 
para o gabinete do Conselho Nacional, os quais 
foram abertos e contabilizados pela comissão 
competente, finalizando a votação a favor da 
senhora Gladys Herrera Torralba, agora Presi-
dente eleita da SSVP México, que agradeceu a 
todos pelo apoio e confiança concedidos para a 
realização deste lindo serviço em nossa querida 
instituição. Também tivemos a alegria de parti-
cipar remotamente da missa presidida pelo Pe. 
Arturo Ernesto Hernández, C.M. e renovar den-
tro dela nosso compromisso Vicentino. A próxi-
ma Assembleia está prevista para ser presencial 
na Casa de Exercícios do Templo Expiatório da 
cidade de León, Guanajuato.

nomeações
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Terry Jordan, novo presidente da 
SSVP na Nova Zelândia
Uma nova etapa se abre no Conselho Superior após o 
mandato da consócia Marlena Hoeft-Marwick

Desde 16 de outubro, os vicentinos da Nova Zelândia têm um novo pre-
sidente nacional.

Se trata do confrade Terry Jordan, eleito pelos nossos irmãos em março 
na reunião do Conselho Nacional que, devido à pandemia, foi realizada 
de forma mista (pessoalmente e remotamente).

Depois de saberem os resultados da votação, os vicentinos presentes 
reconheceram o trabalho da proeminente presidente nacional, a consó-
cia Marlena Hoeft-Marwick, que ao longo do seu mandato se entregou 
de corpo e alma à SSVP. Da mesma forma, que se mostraram ao Terry 
Jordan, todo o seu apoio e suas orações para o bom andamento desta 
nova etapa que está chegando no Conselho Nacional.

nomeações

Terry Jordan, presidente da SSVP Nova Zelândia
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juventude

Todo ponto de vista é a vista de um ponto
“...Era preciso formar para os jovens uma 
associação católica de encorajamento, 
onde encontrássemos amizade, apoio e 
exemplo”. Antônio Frederico Ozanam, em 
trecho de seus escritos. 

 

“...Vocês iniciam a vida num momento crucial 
da história. Vão ser os protagonistas do tercei-
ro milênio, que está para começar. São vocês, 
jovens, os que vão traçar os rumos desta nova 
etapa da humanidade”. Papa João Paulo II, em 
pronunciamento à juventude Católica mundial. 

“... Sejam protagonistas para construir um 
novo mundo, com entusiasmo, alegria e cria-
tividade”. Papa Francisco, Jornada Mundial da 
Juventude, Brasil, 2013. 
 

Podem mudar o mundo, surgir novas tecnologias, 
novos ídolos, novas modas, e um novo tudo, mas ser 
jovem, vai ser sempre ser jovem. Como sujeito pro-
tagonista da história, conforme os registros de cami-
nhada da humanidade. 

A Bíblia, livro por excelência, é resultante da expe-
riência de fé e vida de pessoas, de todas as idades. 
Por ela constata-se que Deus tem um plano de amor 
universal. Nela encontra-se o protagonismo de mui-
tas pessoas, particularmente, chamadas para mis-
sões específicas. Entre elas, há jovens de todas as 

Marinelce Pereira de Faria Vale 
Consócia da SSVP Brasil

condições sociais com testemunhos de fidelidade, 
de coragem, de sabedoria e de entrega amorosa ao 
projeto de Deus em favor da vida do povo. Há jo-
vens que preferiram optar por projetos de violência, 
opressão... Há jovens indefesos, mas também os que 
resistem até a morte por fidelidade às suas convic-
ções de fé ... Eles nos fazem refletir sobre a realidade 
na qual vivemos hoje.

Reportando aos primeiros discípulos, que não hesi-
taram em responder ao chamado, deixaram tudo e 
seguiram Jesus. Tinham apenas suas redes e o barco 
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Todo ponto de vista é a vista de um 
pontojuventude

de pesca. Deixaram o nada para se encontrarem com 
o Tudo! Vislumbraram horizontes maiores. Contem-
pla horizonte maior, quem busca a Deus. Disse Jesus: 
“Sem mim nada podeis fazer”. (João 15,5).

O Movimento de Jesus continuou após sua morte e 
ressurreição. Muitos Jovens o seguiram, como Saulo 
de Tarso. De perseguidor dos cristãos, transformou-
-se num dos mais corajosos evangelizadores na Igreja 
primitiva. Foi um exemplar seguidor de Jesus. Deus 
age e realiza seus planos de salvação universal atra-
vés, sobretudo, de multidões de pessoas anônimas 
que no cotidiano de suas vidas, o amam de todo co-
ração e se dedicam para o bem do próximo. Esse é 
o jeito jovem de ser. Porém, é dentro de Deus que 
encontramos essa energia rejuvenescedora. O Jovem 
cristão deve imitar  Aquele que viveu em Nazaré e 
deu a vida por todos. Neste contexto, a referência e 
crença dos Papas João Paulo II e Francisco, da impor-
tância do jovem na construção de um mundo melhor. 

O jovem somente se torna alienado, quando é de-
sassistido na ssua função transformadora da Histó-
ria. Não obstante, quando é devidamente convidado 
e envolvido nas ações políticas, sociais, religiosas... 
Eles, não raramente aderem com a energia e o en-
tusiasmo particulares ao vigor juvenil. É querer al-
cançar o inalcançável, fazer a diferença e mudar o 

mundo! Foi assim, precisamente na França de 1833, 
durante à época da Revolução Industrial, quando um 
grupo de jovens estudantes, entre eles, o Beato Oza-
nam, fundaram em Paris a Primeira Conferência de 
Caridade, destinada a santificação de seus membros 
através da prática das obras de misericórdia. E entre 
eles, amizade, apoio e exemplo. A participação juve-
nil na Sociedade de São Vicente de Paulo, remonta, 
portanto, às origens da instituição. 

Hoje, os jovens, ainda são os protagonistas do mo-
vimento de caridade, militando contra as pobrezas 
e calamidades que assolam a humanidade. No que 
vale mencionar, a atuação da Juventude Vicentina 
com ações de enfrentamento à COVID – 19, criando 
estratégias principalmente para que nada falte aos 
assistidos. Porém, grandes são os desafios. É neces-
sário que as autoridades, os adultos passem a con-
siderar e valorizar a voz dos jovens, como sujeito de 
direitos, abrindo-lhes espaços e oportunidades para 
que sejam efetivamente protagonistas. E possam vi-
ver uma vida de Santidade na presença do Senhor. 

Enfim, todo ponto de vista é a vista de um ponto – 
JUVENTUDE VICENTINA, uma das garantias de so-
brevivência da Sociedade de São Vicente de Paulo. 
Convidar, acolher, incentivar, valorizar, investir... É 
preciso! Paz e Bem! 
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Guia para criação 
de Conferências 
Jovens em 
Universidades
Caros Jovens Amigos!

Caros Estudantes Universitários!

Caros membros da Sociedade de São 
Vicente de Paulo (SSVP)!

Tenho o prazer de apresentar-vos 
este importante material, produzido 
pelo Comitê Internacional de Juven-
tude do Conselho Geral Internacional 
da SSVP.

Este guia para a criação de Conferên-
cias Jovens nas Universidades, é um 
grande e importante passo para olhar 
as origens da nossa instituição.

Nossos Fundadores, foram jovens que 
se reuniram nos corredores e salas de 
aula de uma universidade, e aí inicia-
ram vários movimentos de Conferên-
cias (pequenos grupos de debates 
de diferentes temas) que finalmente 
resultaram na criação desta grande 
e importante Rede de Caridade hoje 
presente em mais de 152 territórios em todo o mundo, 
que é a nossa amada Sociedade de São Vicente de Paulo.

7 jovens, 6 deles universitários, deram vida a um gran-
de sonho, abraçando o mundo numa grande rede de 
caridade, defendendo a Igreja e resgatando a realiza-
ção da dignidade humana através da Justiça Social.

Que muitos jovens universitários se inspirem em 
nosso carisma vicentino e possam fazer parte des-
ta grande rede de amigos que é a SSVP.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral da SSVP

juventude

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/por-guia-para-conferencias-jovens-em-universidades-5.0.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/por-guia-para-conferencias-jovens-em-universidades-5.0.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/por-guia-para-conferencias-jovens-em-universidades-5.0.pdf
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Encontro virtual de 
Coordenadores Nacionais de Juventude

No domingo, 24 de outubro de 2021, realizou-se de forma virtual o Encontro Internacional 
de Coordenadores Nacionais de Jovens, promovido pelo Comitê Internacional de Jovens 

do Conselho Geral Internacional da SSVP

O encontro teve a participação simultânea de cerca de 
120 jovens de mais de 80 países representados.

O cronograma de 3h contou com:

- Boas Vindas com o Hino da JMJ Lisboa 2023 conduzi-
do pelo coordenador territorial da Europa 1 confrade 
Orlando Mendes

- Oração de abertura pelo coordenador da América 3 
confrade Arturo Antezana e coordenadora da Africa 2 
consocia Boipelo Mathodlana

Tivemos a participação também do 16º Presidente-ge-
ral confrade Renato Lima de Oliveira, que abordou a 
importância do Jovem para a SSVP, dando visibilidade 
aos trabalhos já realizados pelo Comitê Internacional 
de Jovens no âmbito do Conselho Geral. O confrade 
Renato, enfatizou que todos os jovens coordenadores 
sejam protagonistas de suas histórias e também na 
missão em seus países.
 
O Momento de Espiritualidade do encontro, foi condu-
zido pelo jovem Padre Sandeep Menezes C.Ss.R da Ín-

dia, que nos trouxe um panorama da importância 
de o Jovem ter uma vida espiritual ativa, centrada 
em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos e exem-
plos. O Jovem precisa ser um agente promotor da 
Espiritualidade para outros jovens.
 
Umas das principais palestras foi a do confrade 
Said Rodolph Safar do Líbano, que mostrou de for-
ma muito prática como os jovens podem desen-
volver projetos bem estruturados para arrecada-
ção de fundos para os trabalhos com os Pobres. 
Mostrou também um case de sucesso de um Pro-
jeto realizado pela jovens vicentinos no Líbano e 
que pode ser estruturado e adaptado entre outros 
países.
 
O confrade Willian Alves, atual Vice Presidente 
para Juventude, Crianças e Adolescentes, apresen-
tou o Papel e Responsabilidades do Coordenador e 
do Comitê Nacional de Juventude, e apresentou os 
Projetos e Programas do Comitê. Esta foi a princi-
pal palestra do encontro, onde os jovens puderam 
entender o seu papel enquanto coordenadores 
nacionais de jovens da SSVP e o que o Conselho 

juventude
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Geral espera de cada um deles. O destaque da pales-
tra foi para que o coordenador de jovens dentro da 
estrutura de um Conselho Nacional tenha direito a 
voto, para manter vivo o espírito primitivo dos nos-
sos jovens fundadores e que todo Conselho Nacional 
deve manter ativo um Comitê Nacional de Juventu-
de, para ficar responsável pelas atividades de juven-
tude. Sendo esta uma premissa regulamentar, desde 
as origens da SSVP.
 
Teve ainda um Jogo online com perguntas e respos-
tas conduzido pelos Coordenadores Territoriais da 
América 1 consócia Kat Brissette e América 2 confra-
de Edgardo Fuentes.
 
A oração final ficou a cargo do coordenador para Ásia 
2 confrade Leo Levin
 
De acordo com o confrade Willian Alves: “o encontro 
foi produtivo e atingiu o objetivo, dar uma formação 
de qualidade aos jovens coordenadores nacionais e 

manter o vínculo de amizade entre o Comitê Interna-
cional e os Comitês Nacionais. Nos próximos 2 anos 
de mandato teremos outras atividades para manter 
sempre viva a importância do Protagonismo do Jo-
vem Vicentino em toda a estrutura da SSVP, agradeço 
de forma especial cada Conselho Nacional, com seus 
respectivos presidentes nacionais por apoiar a Juven-
tude Vicentina, bem como ao confrade Renato Lima 
nosso presidente geral e toda a diretoria do Conselho 
Geral por acreditar e apoiar nosso trabalho de juven-
tude vicentina”

Ao final do Encontro, o confrade Willian, lembrou a 
todos do compromisso firmado pelo Presidente-ge-
ral, Renato Lima de Oliveira, em sua carta por ocasião 
do Dia Internacional do Jovem Vicentino da SSVP, que 
em 2021 será realizado um concurso internacional 
entre os jovens, e que o prêmio será os custos pagos 
pelo Conselho Geral para a próxima Jornada Mundial 
da Juventude e o Encontro Internacional dos Jovens 
da Família Vicentina em Lisboa/2023.

Encontro virtual de 
coordenadores nacionais de juventudejuventude
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solidaridade

Cada mês, a Comissão Internacional para Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) da CGI ‘s seleciona um 
projeto da Sociedade particularmente valioso que precisa urgentemente de fundos e convida a 
Sociedade em todo o mundo a apoiá-lo diretamente. Normalmente, o CIAD apoiaria os próprios 
projetos; mas com a pandemia do Covid-19 e outras demandas e seus fundos limitados, o CIAD 
não pode atender todos os projetos apresentados. Estamos, assim, oferecendo uma oportunida-
de para projetos selecionados apelarem para o apoio da comunidade internacional e da Socieda-
de através do site do CGIs com apoio pleno do CIAD. Obrigado pela sua generosidade Para mais 
detalhes sobre como doar acesse: cgi.ciad@ssvpglobal.org

Apelo do mês
Uma nova maneira de ajudar

APELO DO MÊS DE SETEMBRO
AJUDA PARA VOLTAR ÀS AULAS 
(HAIFA – ISRAEL)

A situação

Haifa é uma cidade portuária que se estende 
desde o Mar Mediterrâneo até as encostas 
do Monte Carmelo. É a terceira maior cida-
de de Israel, com uma população de 290.000 
habitantes, dos quais cerca de 13% são pa-
lestinos.

No contexto do conflito palestino-israelense, 
a Conferência de Nossa Senhora do Monte 
Carmelo – uma das três em Israel – tenta 
responder às necessidades mais urgentes da 
cidade. Entre os grupos mais desfavorecidos 
estão as crianças.

O apelo

Todos os anos, à medida que se aproxima o 
novo ano letivo, a Conferência realiza uma 
campanha entre seus amigos para fornecer 
mochilas e material escolar a alunos de famí-
lias pobres. Este ano é ainda mais difícil para 
eles pedir ajuda, pois a pandemia piorou 
muito as condições de vida dessas famílias.
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financiamento para reforma de telhados de 
residências.

Desde 2020, o Conselho Nacional administra um cen-
tro de saúde que atende 400 pessoas por semana 
(crianças, jovens, adultos e idosos) com assistência 
médica e acomodações que estariam fora do alcance 
dos usuários. Além disso, eles abrigam parentes de pa-
cientes internados próximo ao hospital público geral.

O apelo

Com o aumento dos problemas de saúde devido à 
pandemia que atinge gravemente a Nicarágua, o 
Conselho Nacional considera o centro um serviço es-
sencial para os mais pobres.

As despesas de funcionamento do centro são assu-
midas integralmente pelo Conselho Nacional, que 
não dispõe de verbas suficientes para manter o ser-
viço ao nível necessário e assim responder à procu-
ra das 400 pessoas que atualmente dependem dele. 
As despesas chegam a cerca de 1.800 euros por mês 
(22.000 euros por ano) para cobrir as necessidades 
de alimentação, vestuário e medicamentos.

solidaridade

Ajuda adicional no fornecimento de refeições para 
essas crianças também seria muito bem-vinda.

Cada mochila contém cadernos (para escrever e de-
senhar), lápis, canetas, estojo e calculadora. O orça-
mento necessário para ajudar 77 crianças é de 5.200 
euros, ou seja, 3.200 euros para material escolar e 
outros 2.000 euros para alimentação.

APELO DE OUTUBRO
NICARÁGUA – UM PROJETO MÉDICO 
VITAL

A situação

A Nicarágua, na América Central, tem uma população 
de aproximadamente 7 milhões de habitantes (dados 
de 2021). É um dos países mais pobres do mundo, 
sua população é 60% jovem, multicultural e multiét-
nica, principalmente católica.

Atualmente, a SSVP na Nicarágua tem um total 
de 24 conferências. Além das visitas domiciliares, 
realizam projetos que beneficiam a população 
civil, como abastecimento de água potável ou 

Apelo do mês 
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APELO DO MÊS DE NOVEMBRO
LÍBANO – ALIMENTANDO UM BEBÊ 
LIBANÊS POR US $ 20 POR MÊS

A situação

Na Sociedade de São Vicente de Paulo no Líbano, os 
vicentinos participam de 50 conferências ativas do 
norte ao sul do país. Eles trabalham em muitas áreas: 
médica, social, educacional, ajuda de emergência, 
projetos de desenvolvimento …

Desde 2019, o Líbano tem sido assolado por grandes 
crises: coronavírus, crise econômica e monetária, ex-
plosão no porto … A situação é tensa e o confinamen-
to só piorou as coisas para um povo que já sofre de 
traumas e de uma situação devastadora. A crise eco-
nômica e o sistema financeiro tiveram impacto sobre 
o funcionamento de todo o sistema econômico do 
país. De acordo com as Nações Unidas, 82% da popu-

lação atualmente vive abaixo da linha da pobreza, a 
proporção que quase dobrou desde 2019.

O apelo

Atualmente, o país carece de tudo; e a falta de remé-
dios e leite infantil é muito marcante, especialmen-
te porque o leite para bebês (menores de um ano) é 
vendido exclusivamente nas farmácias.

Diante dessa situação, a Sociedade de São Vicente 
de Paulo do Líbano se oferece para fornecer leite a 
quinhentas crianças. O custo é de $ 20 por bebê, ou 
$ 10.000 por mês.

A SSVP do Líbano está sobrecarregada de solicitações 
e não pode atender sozinha a essa demanda. A CIAD 
gostaria de apoiar este esforço, mas no momento 
não tem os meios necessários e nem pode ser com-
prometer por um longo prazo.

Apelo do mês solidaridade
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Retrato de um vicentino excepcional
Joe Murray foi um católico devoto e homem de família durante toda a sua vida

solidaridade

Ele e sua esposa Mary têm três filhos e uma filha, e vá-
rios netos. Joe ingressou na SSVP em 1954, o que sig-
nifica que ele era um membro da Sociedade por incrí-
veis 67 anos quando se aposentou no início de 2021.

Ao longo dos anos, ele ocupou diferentes cargos de 
liderança: de presidente e tesoureiro de distrito até 
presidente e secretário de Conferência. Ele endossou 
o lema da SSVP: “Converta a preocupação em ação ”. 
Ele organizou e distribuiu por quase sete décadas ele-
trodomésticos (cozinhas, máquinas de lavar, geladei-
ras ...), móveis e alimentos para pessoas mais desfa-
vorecidas da área de Clacton-on-Sea e Jaywick, tantos 
que um grande hangar de aeronaves não teria sido 
suficiente para armazená-los.

Um dia de Natal, ao saber que uma família havia fica-
do desabrigada em Jaywick por não poder pagar o alu-
guel ao proprietário, Joe deixou a festa de Natal que 
tinha com sua família para ajudar esta família e certi-
ficar-se de que eles estavam bem. Seus filhos ainda se 
lembram com frequência que ele saia de casa muito 
discretamente para ir ajudar alguém, sem falar muito 
ou se gabar do trabalho de caridade que fazia.

Joe tem boas lembranças do encontro que teve com 
seus companheiros vicentinos, especialmente duran-
te a peregrinação nacional anual da SSVP ao amado 
santuário de Nossa Senhora de Walsingham. Ônibus 
de todos os cantos da Inglaterra e País de Gales che-
garam à cidade de Walsingham, North County Nor-
folk, para um dia de oração e encontros enriquecedo-
res com pessoas com os mesmos ideais. 

Em 6 de agosto, em um evento de despedida que 
começou com uma missa, a SSVP do distrito de Col-
chester expressou sua gratidão a Joe por seu trabalho 
exemplar, por tudo que realizou durante todos esses 
anos e pelo que sua pessoa significa: generosidade, 
humildade, diligência, dedicação, integridade e fide-
lidade; que evoca a citação de Mateus 25,40: “Em 
verdade vos digo que tudo o que fizestes a um dos 
meus irmãos a mim o fizeste”. Jon Cornwall, o Diretor 
de Afiliação do escritório nacional da SSVP (Inglater-
ra e País de Gales) presenteou o irmão Joe com uma 
medalha SSVP e um diploma de reconhecimento do 
serviço prestado ao longo destes anos, assinado pela 
Presidente Nacional Helen O’Shea.
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No caminho da fé e da esperança
Sempre me recusei a me juntar ao coro catastrófico, 
a viver no pior momento da história.

Muito menos me uno neste momento aos “conspira-
dores” que, vão mais além, às boas pessoas na con-
fusão e as convidam a não se vacinar.

Não, eu não entro neste setor, mas ainda com certo 
otimismo, a realidade social que percebo é de uma 
sociedade, não mais líquida como passaram a cha-
má-la, mas sim gasosa, onde o homem não tem valo-
res ou crenças aos quais se agarrar. Estão destruindo 
não só os valores religiosos, a moralidade católica, 
mas também valores éticos e até os valores no qual 
todas as sociedades deveriam estar baseadas.

Não há mais garantias e o caos está tomando conta da 
ordem. Essa ordem não se baseia em qualquer ideo-
logia política, mas favorece âncoras para o homem, 
que é uma criatura que nasce fraca e continuará fra-
ca se não for educada, se não for dotada de ferra-
mentas para o seu modo de vida. Essas ferramentas 
que recebemos na infância por meio da família, da 

escola, do sistema social, em nossa maturidade terão 
que ser fornecidas por nós mesmos, através do esfor-
ço e força de vontade.

Para nós, vicentinos, a Sociedade de São Vicente ofe-
rece um lugar seguro de fé e valores para não agirmos 
como se estivéssemos caminhando em uma corda 
bamba, mas tecendo nossas próprias vidas, ajudando 
nossos irmãos. Devemos ter a única certeza de que 
Ele,  Deus Nosso Senhor, nos salvará da angústia, dos 
medos, das inseguranças. Devemos nos armar em 
oração, em nossos momentos áridos, difíceis, onde o 
chão vacila. E não apenas na oração regulamentada, 
a oração no culto, mas sim a ação de se render à Sua 
Vontade, voluntariamente, a partir do momento em 
que colocamos nossos pés no chão todas as manhãs, 
vivendo o dia com Ele, pensando Nele, muitas vezes 
ao longo das horas, tendo Ele presente. Assim, tor-
namos verdadeiro o ditado de Santa Teresa de que 
“mesmo entre as panelas podemos encontrar Deus. ‘’

Quem tem Deus nada falta! Ele é a segurança, a cer-
teza de nossas vidas.

formação internacional

María Luisa Téllez
Vice-Presidente Internacional

 para Formação e Treinamento
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2º webinar sobre pandemia, pobreza e futuro
A atitude individual e coletiva dos vicentinos em relação à pandemia foi o tema

central das apresentações

No dia 28 de novembro, com transmis-
são pelas redes sociais da Ozanam TV, 
aconteceu

este webinar com uma abordagem mais 
concreta e pessoal do que em sua primei-
ra edição, uma vez que pretendia des-
crever a vida e as ações dos vicentinos e 
das Conferências neste mundo marcado 
pela situação pandêmica, abordando o 
serviço diário e a responsabilidade que 
devemos assumir como membros da 
SSVP e como servos dos mais pobres.

Em suas apresentações, todos os pales-
trantes discutiram questões importantes 
que devem nos tocar profundamente, 
como é o caso do aperfeiçoamento pes-
soal e da buscade santidade. Os pales-
trantes foram: Lucha González (México), 
Renata Mancini (Brasil), Antonine Webhi 
(Líbano), Veronica Nnenna (Nigéria) e 
Patrick Wallis (Austrália).

“Esta situação exige o melhor de nós como vicenti-
nos. Temos que sair desta dificuldade mais generosos 
e melhores; temos que estar preparados para novas 
pobrezas que surgem e para o novo mundo que se for-
ma; temos que ser concientes de que as diferenças so-
ciais estão se tornando cada vez mais palpáveis e que 
não devemos cair no individualismo, mas devemos de-
monstrar que nosso modelo de serviço, em comunida-
de e fraternidade, é realmente salvador ”, sublinhou 
a consócia María Luisa Téllez, Vice-Presidente Interna-
cional de Formação, que moderou o evento.

“A formação é tudo. Quanto mais informações inte-
ressantes recebam nossos confrades e consócias, mais 
estarão bem preparados para enfrentar o momento 
presente e servirão melhor aos necessitados. Agora, 
mais do que nunca, a pobreza aumentando, os mem-
bros da SSVP devem estar atualizados para retomar da 

melhor maneira para as atividades de sempre ”, afir-
mou o confrade Renato Lima, nosso Presidente-geral.

As Conferências são um exemplo de apoio, de proxi-
midade às necessidades, de ajuda através da empatia, 
da ajuda pela fé e caridade entendida como amor de 
Deus, como verdadeiro motor da regeneração huma-
na e social.

Convidamos você a desfrutar deste webinar 
nas páginas da Ozanam TV no Facebook

e no site oficial do Conselho Geral Internacio-
nal www.ssvpglobal.org.

O próximo webinar, dentro do mesmo tema sobre a 
pandemia e os impactos no trabalho da SSVP,se Deus 
quiser, será no próximo dia 15 de maio de 2022.

formação internacional

https://www.facebook.com/ozanamtv/videos/943582096579374
https://www.facebook.com/ozanamtv/videos/943582096579374
https://www.ssvpglobal.org/formacao-vicentina/
https://www.ssvpglobal.org/formacao-vicentina/
https://www.facebook.com/ozanamtv/videos/943582096579374
https://www.ssvpglobal.org/formacao-vicentina/
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Conferência virtual das Nações Unidas 
no âmbito do Dia Internacional 

pela Erradicação da Pobreza

comunicación / divulgación

Conferência virtual das Nações Unidas, dia 17 de outubro, com o 
tema “Construindo juntos o futuro: Vamos acabar com a pobreza per-

sistente respeitando todas as pessoas e o nosso planeta”

Marie-Françoise Salesiani -Payet, nossa representante 
nas Nações Unidas em Genebra, foi convidada a parti-
cipar desta Conferência junto com Ambre Sionneau, do 
Secretariado do CGI.

Nesta conferência, pessoas que conhecem a pobreza 
tiveram a oportunidade de falar sobre suas iniciativas 
locais. É claro que as pessoas que vivem na pobreza são 
injustamente afetadas pelas mudanças climáticas. Seu 
trabalho geralmente depende de recursos naturais, bio-
diversidade e agricultura. O empobrecimento desses 
ambientes força a migração. As crianças são especial-
mente afetadas e vivem com medo diariamente.

Os palestrantes foram questionados sobre as possíveis 
soluções para erradicar a pobreza. Argumentaram que a 
ação climática e a luta contra a pobreza devem ser uma 
solução conjunta e duradoura. A desigualdade é um 
obstáculo à transição ecológica, que pode criar empre-
gos, oportunidades e ajudar a reduzir a discriminação. 

Além disso, as pessoas que vivem na pobreza devem es-
tar diretamente envolvidas no processo de tomada de 
decisão e na criação de soluções. Devemos ouvi-los e 
aprender com eles.

Toda pessoa tem direito à dignidade, à paz e a um meio 
ambiente saudável. Mas todos são responsáveis   por 
suas decisões e todas as decisões contam. Com otimis-
mo, os diversos palestrantes destacaram que os pobres 
acreditam no futuro e nas pessoas.

Como Achim Steiner (Administrador do PNUD) acerta-
damente assinalou, temos que pensar na pobreza to-
dos os dias, não apenas nos dias a ela dedicados, que 
fala diretamente ao coração dos vicentinos. Especial-
mente porque a pobreza aumentou significativamente 
nesta geração.

Para assistir a conferência completa:

comunicação

https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/international-day-for-the-eradication-of-poverty-homepage/2021-2.html
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/international-day-for-the-eradication-of-poverty-homepage/2021-2.html
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Presidente-geral recebe novo título 
de cidadania no Brasil

O evento foi uma iniciativa da Câmara Municipal de Taubaté

No último dia 18 de novembro, a Câmara Municipal 
de Taubaté (Estado de São Paulo, Brasil) concedeu 
o título de cidadania honorífica ao confrade Renato 
Lima de Oliveira, 16º Presidente-geral da Socieda-
de de São Vicente de Paulo. A sugestão desse títu-
lo partiu do vereador João Henrique Dentinho, que 
também é confrade ativo da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo. Por conta das restrições da pande-
mia, o evento contou com poucos convidados, mas 
foi transmitido ao vivo pelos meios de comunicação 
e redes sociais.

Durante a cerimônia, o confrade Renato Lima des-
tacou que “os vicentinos não buscam nenhum reco-
nhecimento humano, apenas de Deus”. “Contudo, 
todas as vezes que recebemos esse tipo de comen-
da é uma oportunidade ímpar para divulgar o caris-

ma vicentino e o legado dos sete fundadores”, des-
tacou Renato. Ele aproveitou e dedicou o título a 
todos os confrades e consócias de Taubaté e região, 
por conta das ações de caridade realizadas a favor 
dos pobres, especialmente em tempos de crise sa-
nitária.

Por sua vez, o confrade Dentinho, emocionado du-
rante o evento, enfatizou que, apesar das qualifica-
ções pessoais, acadêmicas e profissionais do Presi-
dente-geral, o que chama a atenção é a humildade 
e a simplicidade dele. “O confrade Renato tem um 
currículo bem completo, mas o que realmente im-
porta é o amor com que ele trata dos vicentinos e 
os assistidos, animando a SSVP para que o trabalho 
das Conferências, dos Conselhos e das obras nunca 
sofra qualquer retrocesso”, observou o vereador.

comunicación / divulgacióncomunicação



73

Durante o evento, foi apresenta-
do um vídeo a respeito da vida 
do confrade Renato Lima, tra-
zendo testemunhos de amigos 
e familiares. Os confrades Júlio 
César Marques de Lima (Vice-
-presidente Territorial) e Cris-
tian Reis da Luz (presidente na-
cional), além da voluntária Ana 
Celsa Magalhães (AIC), foram al-
guns dos participantes do vídeo.

Aproveitando a estada em Tauba-
té, o Presidente-geral participou 
da reunião mensal do Conselho 
Central, ocasião em que pre-
senteou a todos com uma relí-
quia do bem-aventurado Antô-
nio-Frederico Ozanam, tendo 
em vista que referido Conselho 
está comemorando 110 anos de 
existência. A região de Taubaté, 
distante 140 km da capital (São 
Paulo), possui 70 Conferências 
e conta com um exército de 700 
confrades e consócias. 

O confrade Renato também vi-
sitou duas obras assistenciais 
para pessoas da terceira idade: 
o Centro de Convivência “Amélia 
Ozanam”, que abriga 30 idosas 
carentes, e a Vila “São Vicente 
de Paulo”, que cuida de 20 ido-
sos. Além dessas atividades, o 
Presidente-geral concedeu uma 
entrevista à Rádio Metropolita-
na FM, momento em que pôde 
discorrer sobre as várias inicia-
tivas do Conselho Geral pelo 
mundo, e também agradecendo 
a população pela generosidade com os vicenti-
nos.

Nesses cinco anos de mandato, o confrade Rena-
to Lima já recebeu diversas medalhas, comendas 
e títulos de cidadão honorário ou de visitante 

ilustre nas seguintes cidades brasileiras: Brasília, 
Goiânia, São Carlos, Recife, Várzea Alegre, Limei-
ra, Itapetininga, Marília e Bauru, além de Navarro 
(Argentina) e Salamanca (Espanha).

Presidente-geral recebe novo título de 
cidadania no Brasil

 João Henrique João Henrique Dentinho com o Presidente-geral Internacional

comunicação
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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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www.ssvpglobal.org
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