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To: All
National Presidents
SSVP Worldwide
Dear Fellow Members,

A todos presidentes nacionais da

Whether we are responding to a disaster, alleviating systemic poverty, or coming alongside a family in
SSVP no mundo
crisis, Vincentians can provide assistance, and restore health and peace, most effectively when we work
as a team. We are better together.

Carta 13/2022
Paris, fevereiro 2022

That is why we are asking again for your help today.

Queridosforconfrades
consócias:
As we are sure you are aware, the Commission
InternationaleAid
and Development (CIAD) and the
Fund for International Solidarity (FIS) exist so the Council General International (CGI) of the Society of St.
Quer estejamos respondendo a uma catástrofe, abordando a pobreza sistêmica ou
Vincent de Paul can rapidly assist our brothers and sisters around the world acting to respond to
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família vulnerável, os vicentinos podem ajudar e devolver saúde
disasters and other emergency needs [foto
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e paz de forma mais eficaz quando trabalhamos em equipe. Juntos somos melhores.

Often, we are doing so with extremely limited resources. Thanks to the loving support of other National
razão,
sua
ajudathey
hoje.
Presidents and Councils, we are able toPor
draw esta
from FIS
to give peço
them the
assistance
urgently require.

Estou certo de que sabe que a Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento
foram formados para que o
Conselho Geral Internacional (CGI) da Sociedade de São Vicente de Paulo possa
rapidamente
nossosCouncil
irmãos
e irmãstoao
Therefore, we are asking for your help.ajudar
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to respond
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once- do mundo, que se esforçam para
a-year worldwide appeal for Vincentianresponder
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you arenecessidades
able. This will permit
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Para obter mais inforto… [pág. 22/24 de la memoria]
mações sobre o suporte oferecido, você pode consultar o Relatório Anual da CIAD
2021, bem como o de anos anteriores.
• have the resources FIS needs to equip Vincentians on the front lines of emergency response
But as we write to you now, the pandemic and an increase in natural disasters have put strong pressure
(CIAD) e o Fundo Internacional de Solidariedade (FIS)
on that FIS.

•
•

[AS140002],
Muitas vezes, estamos ajudando com recursos extremamente limitados. Graças
keep sufficient funds in reserve so that, when future disasters strike, we may respond to requests
apoio fraterno de alguns Presidentes e Conselhos Nacionais, podemos recorrer
for help immediately without having to issue emergency appeals,
FISmember
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systemic poverty, and most of all,
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No entanto, no momento em que lhes escrevo, a pandemia e o aumento das catástrofes submeteram o FIS a uma situação de forte pressão.

Por isso pedimos a sua ajuda. Pedimos que seu Conselho Nacional responda ainda
no início de abril e dentro da sua possibilidade, com uma generosa doação para este
apelo vicentino mundial que acontece uma vez por ano e que nos permitirá:

Motto of the Presidency 2016/2023: "If anyone wants to be first, let him be last of all and servant of all" (Saint Mark 9, 35b).
Council General International : 65, Rue de la Glacière - 75013 PARIS (France)

• ter os recursos que o FIS precisa para equipar os vicentinos que estão atendendo,
na linha de frente, às situações de emergência;
• manter fundos suficientes em reserva para que, quando ocorrerem catástrofes
futuras, podemos responder imediatamente aos pedidos de ajuda, sem ter que
fazer apelos urgente;
• dar apoio aos nossos Conselhos em dificuldade e iniciar programas que respondam
às pobreza sistêmica, sobretudo;

• ser as mãos, rosto e coração compassivo de Jesus em nossas comunidades locais
- e em nossa comunidade global - porque juntos somos melhores.
Precisamos da sua caridade e da de seus Conselhos, Conferências, obras especiais e membros!

donating to FIS is a great opportunity to extend the global charitable actions that our Society can
effectively undertake [pág. 27 de la memoria: hombre saludando con mascarilla].
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up with our prayers and our mutual support. We are truly better together.
Nosso principal fundador, Antônio-Frederico Ozanam, sabia que somos mais fortes
quando nos mantemos unidos. Podemos motivar mais... podemos ajudar mais...
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Por favor, escreva-nos para cgi.fis@ssvpglobal.org para confirmar seu apoio
Please, writeeconómico.
to us via cgi.fis@ssvpglobal.org.
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fundos é uso restrito, uma vez que só pode ser usado para apoiar outras comunidaexperiencing disasters or requiring development assistance, through the Fund for International Solidarity
des que sofrem qualquer tipo de catástrofe ou precisa de fundos de ajuda ao desen(FIS) [AM200003].
volvimento através do Fundo Internacional de Solidariedade (FIS).
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Desde of love
and general membership. From CGI to parish volunteers, we are a single worldwide community
CGI,
aos membros
que atuam
nas paróquias,
nos consideramos
umaneeds,
úni- and to
and support.o próprio
We stand
together
to respond
to crises,
to meet ongoing
and systemic
ca comunidade mundial de amor fraterno e de ajuda ao próximo. Estamos juntos
proclaim as one the love and grace of Jesus Christ. Thank you for your support and generosity.
para responder as crises, para atender às necesidades estrutural e sistêmica, e para
proclamar como único o amor e a graça de Jesus Cristo. Obrigado por seu apoio e
Thank you sogenerosidade.
much for your prayerful consideration. No amount is too small to help people in need. We
are better together.
Uno-me a todos em oração. Nenhuma quantidade é pequena demais para ajudar às
pessoas necessitadas. Juntos somos melhores.
Yours in Service,
Com você na missão,
Put here your signature
Carmela Addante
Sister Carmela Addante
Fundo Internacional de Solidariedade (FIS)
Intl. Vice-president for
Solidarity & Special Projects
Presidente
ralph@ssvpglobal.org
cgi.fis@ssvpglobal.org

IrmãoRenato
Renato Lima
Oliveira
Brother
Limadede
Oliveira
16º Presidente Geral Internacional
16th President
General International
cgi.16president@ssvpglobal.org
cgi.16president@ssvpglobal.org

Neste novo ano, nosso mundo continuará a enfrentar crises, que atingirão especialmente as pessoas mais vulneráveis. Nossos membros enfrentarão novos desafios
of the Presidency 2016/2023: "If anyone wants to be first, let him be last of all and servant of all" (Saint Mark 9, 35b).
aosMotto
quais
terão que
responder e será essencial que possamos intervir assim que
Council General International : 65, Rue de la Glacière - 75013 PARIS (France)
nos pedirem ajuda. Por isso pedimos com nossas orações que possamos receber
sua resposta no e-mail cgi.fis@ssvpglobal.org antes de 1º de abril. Obrigado
novamente.
Lema da Presidência 2016/2023: "Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos" (Marcos 9, 35b)
Conselho Geral Internacional: 65, Rue de la Glacière - 75013 Paris (France)

Mantenha-se informado!
Siga-nos em nossas Redes Sociais!

