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Editorial

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

As etapas da canonização de
Antônio-Frederico Ozanam
Em 2022, estamos revivendo, com muito júbilo, os 25 anos da beatificação do
querido confrade Antônio-Frederico
Ozanam, cuja cerimônia aconteceu em
1997 na Catedral de Notre Dame, em
Paris, quando o papa São João Paulo II,
no meio de juventude católica, apresentou ao mundo as virtudes do principal
fundador da Sociedade de São Vicente
de Paulo.
Uma das prioridades do atual mandato
no Conselho Geral Internacional, além
das áreas estratégicas mais comuns
(formação, comunicação, juventude e
boa governança), é o processo de canonização de Ozanam, iniciado em 1925,
pelas mãos do 7º Presidente-geral Internacional, confrade Henri de Vergès, com
o apoio da Diocese de Paris.
Surge, em 1926, o primeiro testemunho, vindo do Brasil, de uma criança
doente. Em 1990, é publicado pelo Vaticano o documento “Positio Super Virtutibus”, mostrando as virtudes heroicas
de Ozanam. Assim, a Santa Igreja pôde
declarar Ozanam como “Venerável”, em
1993. Em 1995, o Vaticano publica o documento “Positio Super Miraculo”, indicando que a cura de 1926
ficou devidamente comprovada pela intercessão de
Ozanam.
Após a beatificação em 1997, o Conselho Geral Internacional intensificou a campanha espiritual pela
canonização. Em 2014, um novo possível milagre,
atribuído a Ozanam, ocorreu novamente no Brasil,
por meio de uma cura milagrosa de um bebê. Esta
provável cura encontra-se em análise pela Congregação para a Causa dos Santos, que está promovendo
os últimos estudos sobre os aspectos teológicos e
médicos. Uma comissão de peritos está analisando
detalhadamente os documentos.

Nós, do Conselho Geral, e toda a nossa Sociedade de
São Vicente de Paulo e a Família Vicentina no mundo inteiro, seguimos rezando pela canonização de
Ozanam, um homem exemplo de filho, pai, cristão,
profissional e esposo. Para tal, foi instituído um jejum em todo o dia 23 de cada mês, para fortalecer
a campanha espiritual em busca da tão esperada canonização.
O Conselho Geral considera o apoio ao procedimento de canonização como uma prioridade absoluta da
ação institucional da nossa Confederação. É uma espera de quase 100 anos, que rogamos a Deus, se for
da vontade providencial, que Ozanam seja santificado, para a honra e glória do Senhor.
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Carta-circular 2022
do Presidente-geral
Internacional

Uma reflexão necessária
sobre os desafios destes
tempos

O Presidente-geral também fala sobre a importância
da educação para a redução da pobreza, o cuidado e
o respeito ao meio ambiente, o comportamento dos
vicentinos e boas práticas na gestão das obras beneficentes e dos Conselhos.

A Carta-circular deste ano do Presidente-geral Internacional foi publicada. Este ano é marcado pela persistente pandemia, mas não como impedimento para
realizar o trabalho da Sociedade de São Vicente de
Paulo, e sim desafio que os próprios fundadores da
nossa Sociedade sofreram no início das mesmas.

Por outro lado, e como recomendações aos membros, podemos destacar a importância que o Presidente-geral concede à observância da Regra da SSVP,
à qual há que ser seguida “de corpo e alma”, além
de se “trabalhar em harmonia com os preceitos da
Igreja”.

O Presidente-geral afirma que “aumentaram a desigualdade e a miséria, entre nações e dentro das nações” e que “Deus espera muito de nós, consócias e
confrades, agora mais do que nunca, já que as consequências da pandemia, além das lamentáveis mortes,
estão sendo desastrosas para toda a humanidade”.

Além disso, Renato Lima pede que “sejamos sempre
caridosos com todos os nossos companheiros durante a nossa caminhada vicentina”, tornando as Conferências um verdadeiramente “lugar de santidade”.

Nesse sentido, o confrade Renato Lima detalha as
inúmeras iniciativas que o Conselho Geral Internacional empreendeu nos tempos atuais para demonstrar,
com sua atitude de serviço que, apesar de todas as
dificuldades, pode-se continuar a “servir na esperança” e estar bem perto dos mais pobres.

Como em todas as Cartas-Circulares que nosso querido Presidente escreveu, ele solicita a cada um dos
vicentinos que seja promovido o “dever moral de
cuidar da Família Vicentina, estrategicamente e prioritariamente” em todos os lugares onde estejam presentes as Conferências. E que também haja o mesmo zelo com que cuidamos dos mais jovens da SSVP,
especificando que é preciso apoiar, sem medidas, os
jovens: “Desenvolver projetos e programas especial-
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mente para eles, buscar formas criativas de seu recrutamento, investir no futuro dos jovens e abrir mais espaços para eles tomarem
decisões na SSVP em nível nacional”, destacou o confrade Renato.

O Presidente-geral
também fala sobre

A Carta também reflete o olhar para as próximas eleições para a presidência do Conselho Geral, onde dá uma série de recomendações
sobre as condições para ser um candidato adequado para esta posição de serviço. Além da necessária vida vicentina de que fala a Regra
da SSVP, Renato Lima recomenda o conhecimento de vários idiomas,
capacidade de gestão e uma personalidade carismática e afável, entre outras qualidades tão recomendadas.

• a importância da
educação para a
redução da pobreza,

Por fim, o texto mostra a determinação com que o Presidente-geral e toda sua equipe estão a trabalhar para que a Igreja possa proclamar a santidade de nosso principal fundador, o Bem-aventurado
Antônio-Frederico Ozanam, e o esforço desta presidência para que
a história e as origens da nossa instituição sejam conhecidas. Na verdade, o presidente Renato Lima faz referência à iniciativa dos Anos
Temáticos que estão organizados para cada um dos cofundadores da
SSVP e que, em 2022, será dedicado a Le Taillandier.
O Presidente-geral, em sua mensagem final, destaca a capacidade
de desenvolvimento e expansão que graças a Deus a SSVP teve ao
longo de sua história, e afirma que “nossa instituição vem crescendo, em qualidade e quantidade, e sempre com um bom objetivo definido: a santidade de seus membros e caridade para com aqueles
que sofrem”.

• o cuidado e o respeito
ao meio ambiente,
• o comportamento
dos vicentinos e boas
práticas na gestão das
obras beneficentes e
dos Conselhos

Recomenda-se que a leitura da Carta-Circular seja feita dentro das
reuniões das Conferências e Conselhos e que, devido à sua extensão,
seja lida em partes para que possa ser refletida e internalizada ponto
a ponto.

O Presidente-geral, em sua mensagem final,
destaca a capacidade de desenvolvimento e
expansão que graças a Deus a SSVP teve ao
longo de sua história

Acesse este link para ler a
Carta-Circular do Presidente
- geral

5

ano temático de jules devaux

O Conselho Geral lança o concurso internacional de
redações sobre Le Taillandier
Para comemorar de uma forma mais intensa o “Ano Temático Internacional de Pierre Auguste Le Taillandier”, o Conselho Geral da SSVP declara aberto, hoje, o Concurso Literário
Internacional “A Primeira Conferência”
O edital com as normas e anexo do concurso
está disponível no site do CGI (www.ssvpglobal.org). Os trabalhos inscritos
não poderão ultrapassar 20 páginas. Serão concedidos prêmios
em dinheiro para os três primeiros colocados (1.000, 750
e 500 euros, respectivamente).
As Conferências Vicentinas dos
autores premiados também receberão a mesma quantia em
dinheiro, as quais devem ser utilizadas em benefício das famílias
assistidas ou das obras vicentinas.
Podem ser apresentadas em cinco idiomas: português, espanhol,
inglês, italiano e francês. O prazo
final para o envio das dissertações/
redações é o dia 8 de julho de 2022.
A Comissão Organizadora anunciará o resultado final no dia 9 de Setembro de 2022
e os prêmios serão entregues aos ganhadores
imediatamente após este anúncio.
Este concurso está anunciado no programa do 16º Presidente-geral, confrade Renato Lima, que instituiu os
chamados “anos temáticos”, com o intuito de difundir
a vida, a obra e o legado dos fundadores da primeira
Conferência Vicentina, em 1833. O Conselho Geral espera que muitos confrades e consócias, especialmente os jovens, participem do concurso de Le Taillandier.
Participe! Pedimos aos Conselhos Superiores que ajudem o Conselho Geral na difusão deste concurso junto às Conferências e Conselhos em cada país, assim
como nas escolas, colégios vicentinos e universidades
católicas.

A Comissão Organizadora
anunciará o resultado final no dia
9 de Setembro de 2022
Clique aqui para ler as bases e anexo do concurso
internacional.
Mais informações: cgi.formation@ssvpglobal.org
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Selo
dedicado aos
fundadores
da SSVP
O Vice-Presidente
Territorial Internacional
da SSVP para a Europa
2 criou um selo
comemorativo para
cada fundador da SSVP
de acordo com os Anos
Temáticos celebrados
desde 2017
Desde 2017, nosso confrade Renato
Lima de Oliveira proclamou a celebração de um Ano Temático para cada cofundador da SSVP. Esta iniciativa foi realizada com a ideia de valorizar o papel
de cada um dos fundadores da nossa
instituição. Na Circular de 31 de janeiro
de 2022, o 16º Presidente-geral declarou oficialmente o ano de 2022 como o
Ano de Le Taillandier.
Em sua carta, o Presidente-geral destacou que “entre os sete fundadores, o
Beato Federico Ozanam é o que mais informações históricas e biográficas temos. Mas devemos dar o mesmo
reconhecimento e protagonismo aos demais fundadores,
pois sem eles não estaríamos aqui hoje, nem existiríamos como Sociedade.”
Por esta razão, e para apoiar esta iniciativa, o Vice-Presidente
Territorial Internacional para a Europa 2, Erwin Josef Țigla, criou
uma série de selos comemorativos desde 2017. Esses selos contêm
o logotipo do Ano Temático que foi realizado para cada fundador da
SSVP.
Em 23 de março de 2022, foi colocado em circulação o selo dedicado
ao Ano de Le Taillandier.
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Inauguração da sede da
nossa Confederação
O evento aconteceu em 23 de abril, dia de fundação da SSVP e do nascimento de Ozanam
Em 23 de abril, às 18:00 horas de Paris, foi oficialmente inaugurada a nova sede mundial da Confederação
Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Com a nova sede, a SSVP está mais bem preparada
para os desafios do futuro.
O evento foi transmitido na Ozanam TV, e contou com
a participação de um grande número de convidados,
incluindo Monsenhor Eric Soviguidi, representante
da Santa Sé na UNESCO; Monsenhor Matthieu Rougé, Bispo de Nanterre; Michel Gueguen, Vigário Geral
da Diocese de Paris e Secretário da Fundação Notre
Dame de Paris; Príncipe Dominique de la Rochefoucauld da Ordem de Malta; Luis Fernando Andrade
Serra, Embaixador do Brasil na França; Irmã Françoise Petit, Superiora Geral das Filhas da Caridade, que
assistiu juntamente com outros representantes dos

ramos da Família Vicentina; membros do Conselho
Geral Internacional e presidentes nacionais de diferentes países da SSVP.
As instalações foram abençoadas, uma placa comemorativa foi desvelada e foi oferecido um cocktail aos
convidados e todas as instalações foram abertas ao
público.
Vamos, antes, resgatar um pouco da história. Em
2005, o Conselho Geral, com o apoio financeiro dos
países da Confederação, que formaram a Fundação
“Henri de Vergès” (7º Presidente-geral) para ese específico propósito, adquiriu um edifício de 700 metros quadrados na Rua Londres (9º Distrito de Paris).
Em 2016, nossos vizinhos apresentaram uma proposta para comprarem a nossa sede.
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Inauguração da sede da nossa
Confederação

A partir de então, foi nomeada
pelo 16º Presidente-geral Internacional, confrade Renato Lima de
Oliveira, uma Comissão para analisar o assunto. A Comissão levou
dois anos para avaliar as opções
em imóveis, visitando inúmeros
lugares em Paris.
Após todo esse zelo com o nosso
patrimônio, na Plenária do Conselho Geral em 2019, realizada
no Porto (Portugal), foi aprovado
por unanimidade entre os países,
a venda casada do edifício da Rua
Londres, e a compra de um novo
imóvel, na Rua Glacière (13º Distrito de Paris). Assim foi criada
a Fundação “Amim de Tarrazi” (13º Presidente-geral), assemelhada à fundação anterior. A chegada da
pandemia, em 2020, impediu que a nova sede fosse
inaugurada em 23 de abril daquele ano, tendo que
esperar até este momento.
A nova sede é moderna, o dobro de tamanho (1.400
metros quadrados) e acessível a pessoas com deficiências físicas. O local é muito bem localizado, perto
de hotéis e restaurantes, com fácil acesso aos transportes públicos (ônibus e metrô). A estrutura do pré-

dio é recente, dos anos 90, e, portanto, os gastos com
eventuais reparos seriam bem pequenos (o que seria
bastante elevado na localização anterior, por conta
da idade do edifício que já necessitava reformas).

Nossa atual sede é composta por três andares: o
subsolo (onde encontram-se os arquivos gerais da
SSVP, cartas de Ozanam e relatórios anuais dos países); o térreo (onde os serviços gerais acontecem);
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Inauguração da sede da nossa
Confederação

e o primeiro andar (alugado para uma empresa privada, garantindo uma renda adicional para o nosso
Conselho). O local é seguro e conta com sistema de
vigilância constante.
No prédio, temos as seguintes dependências: copa e
cozinha devidamente equipadas; jardim de inverno
(que será chamado de “Jardim Stéphane”, em homenagem ao querido Stéphane Joachim, funcionário
falecido em janeiro passado); banheiros; Biblioteca “Amin de Tarrazi”; galeria de fotos dos Presidentes-gerais Internacionais; auditório com cabines de
tradução para até 32 pessoas; capela com relíquias
de santos; salas de reunião; salas de trabalho dos
funcionários; e área de recepção de visitantes com
o mapa-múndi, indicando os 153 países da Confederação e as possibilidades de expansão.
Vale a pena mencionar que a sede é dotada de um
museu, chamado de “Espaço Histórico Ozanam”,
contendo objetos, documentos e utensílios da Família Ozanam, além de informações preciosas sobre os
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Inauguração da sede da nossa
Confederação

demais fundadores, e duas exposições: uma permanente, sobre
a canonização de Ozanam (linha
do tempo), e outra temporária e
dinâmica, sobre os cinco anos do
atual mandato do Conselho Geral.
Durante a cerimônia de inauguração, o Presidente-geral, Renato
Lima de Oliveira, juntamente com
a Secretária Geral, Marie Françoise Salesiani-Payet, cortaram a fita
inaugural que deu aos convidados
acesso à nova sede, que foi abençoada pelo bispo de Nanterre,
Monsenhor Matthiew Rougé. Neste dia, foram abertos ao público o
“Espaço Histórico de Ozanam”, a
exposição sobre o desenvolvimento do processo de canonização de
Ozanam e a exposição “SSVP em
Ação”, que define as principais
atividades da nossa instituição
em todo o mundo. Além disso, foi
abençoada a nova capela.
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Aproveitem do discurso de abertura da
nova sede internacional proferido pelo
Presidente-geral neste dia especial de celebração para todos os vicentinos em todo
o mundo:
Meus amigos e minhas amigas, boa noite. Hoje é um
dia muito especial: data de fundação da nossa Sociedade (189 anos), data do nascimento do
Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam, e dia
de inauguração da nova sede internacional da nossa
organização.
Quero, apenas, agradecer, neste momento. Inicialmente, agradecer a Deus para haver criado todas as
condições para que hoje estivéssemos aqui. Com a
aquisição desta nova sede, o Conselho Geral duplicou a área útil, e adquiriu um valioso patrimônio para
o futuro.
Quero agradecer à Comissão Especial que foi formada em 2017, coordenada pelo confrade Bertrand Ousset, pelo trabalho profissional realizado e por todos
os desafios vencidos.
Quero agradecer aos países que fazem parte da nossa Confederação, especialmente aos do Comitê Exe-

Inauguração da sede da nossa
Confederação

cutivo Internacional, que aprovaram, na cidade do
Porto, Portugal, em 2019, por unanimidade a venda
da antiga sede da Rua Londres e a compra desta, na
Rua Glaciere.
Agradeço também a grande generosidade dos nossos irmãos dos Estados Unidos e França pela doação
ao ESPAÇO HISTÓRICO DE OZANAM, que é verdadeiramente um presente para todos nós.
Por fim, agradeço imensamente à diretoria internacional, aos membros da Estrutura internacional e
ao staff de Paris, que apoiaram esta ideia (desde o
início) e trabalharam arduamente para implementar
isso, e assim estamos hoje aqui, celebrando.
Esta sede é vossa. Esta sede é para o presente e o
futuro. Esta sede representa o sinal de que iremos
crescer com todas as condições de poder aportar,
sempre e mais, serviços e projetos para os Conselhos
Superiores que fazem parte da nossa Confederação.
O Conselho Geral é isso: ao mesmo tempo, guardião da Regra, mantenedor da unidade e zelador da
mensagem dos sete fundadores, ao mesmo tempo
em que significa comunicação, estratégia e visão de
futuro.
Muito obrigado, de coração,
a todos que vieram hoje para
essa cerimônia, a todos que
vieram testemunhar esse feito
histórica da Sociedade de São
Vicente de Paulo.
E agora, convido-os a todos a
participarem do cocktail alusivo à solenidade de hoje. Sinto-me muito realizado neste dia,
e sou o Presidente-geral mais
feliz do mundo.
Boa noite e obrigado.
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Outras atividades vicentinas durante
estes dias de celebração

Outras
atividades
vicentinas
durante
estes dias de
celebração
Além da inauguração da sede, estes dias de intenso trabalho vicentino, aconteceu a:
•

reunião da Comissão de Ajuda Fraterna em 21 de abril

•

reunião da Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) em 22 de
abril.

•

reunião periódica dos membros da Direção, em 24 de
abril.
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Outras atividades vicentinas durante
estes dias de celebração

•

inauguração de uma placa
e um busto de Ozanam na
Igreja de Santa Rosalie (no
13º Distrito de Paris, muito
próxima da nova sede internacional e novo local para a
peregrinação vicentina em
Paris), em 24 de abril

Relatório
2016-2021
O Conselho Geral Internacional
tem o prazer de apresentar
seu Relatório 2016-2021,
elaborado pelo Departamento
de Comunicação Internacional.
Nele, pretende-se dar uma visão
global das principais atividades,
projetos e eventos que foram
realizados durante estes anos.

Baixar
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Presidente-geral participa de diversas
atividades em Paris
Os eventos aconteceram
entre 8 e 12 de dezembro
Após participar da reunião da diretoria internacional, realizada
em Lyon, e de visitar as cidades
de Pau, Tarbes, Horgues e Lourdes, o confrade Renato Lima de
Oliveira, 16º Presidente-geral,
cumpriu extensa agenda de trabalho em Paris, entre 8 e 12 de
dezembro de 2021. Publicamos,
a seguir, um breve relato, escrito pelo próprio Presidente-geral,
contendo uma síntese das visitas realizadas, dos eventos e das
reuniões promovidas.

Paróquia Santa Rosalie

Cerimônia comemorativa na Notre-Dame de Paris

1. Cerimônia comemorativa na
Notre-Dame de Paris
Como todos sabem, em 2019
houve um grande incêndio que
destruiu parte considerável da
Catedral de Nossa Senhora de Paris (Notre-Dame). Graças a Deus,
nem a capela de São Vicente de
Paulo nem a placa comemorativa
da beatificação de Ozanam foram
afetadas. Nesses anos de reconstrução, uma grande campanha de
arrecadação de donativos foi iniciada pela Igreja, e o nosso Conselho Geral deverá fazer uma doação
em breve, juntamente com recursos generosos enviados pelos países. É evidente a estreita relação
entre a Catedral de Notre-Dame e
a nossa Sociedade, pois foi ali que,
em 1997, São João Paulo II declarou beato a Ozanam. Estivemos,
eu e a consócia Marie-Françoise,
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Presidente-geral participa de
diversas atividades em Paris

numa cerimônia conduzida pelo General
Jean-Louis Georgelin, nomeado pelo presidente Emmanuel Macron para presidir a
instituição encarregada da reconstrução da
catedral. Na ocasião, o General atualizou a
todos sobre o estágio das obras, recebeu de
nossa parte uma medalha da beatificação
de Ozanam, e assim se expressou: “Quando
da minha juventude, fiz parte de uma Conferência Vicentina”, disse-nos ele.
2. Paróquia Santa Rosalie
Com alegria, encontramo-nos com o padre Arnaud Mougin, pároco da Igreja
Santa Rosalie de Palermo, onde também
acontece a veneração à bem-aventurada
Rosalie Rendu, Filha da Caridade, primeira assessora espiritual da Conferência de
Caridade, em 1833. Da reunião, também
participou a consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet, Secretária-geral. Esta paróquia fica a menos de 200 metros de distância da
sede do Conselho Geral. Diante da proximidade geográfica e da relação estreita com o legado de Rosalie Rendu, o padre Arnauld aceitou a nossa proposta de inaugurar uma placa alusiva a isso, com
uma imagem de Ozanam, em abril de 2022. No do-

Visita aos padres lazaristas

Capela da Medalha Milagrosa

mingo, participei da santa missa, e encontrei-me
com alguns confrades e consócias da Conferência
local, muito ativa por sinal, com distribuição de alimentos durante a semana para a população de rua
de Paris.
3. Capela da Medalha
Milagrosa
No dia da festa da Imaculada Conceição (padroeira da SSVP), 8 de
dezembro, tive a alegria
de participar da santa
missa na Capela da Medalha Milagrosa. Após a
celebração, tive uma reunião com a Irmã Françoise Petit, superiora-geral
da Companhia das Filhas
da Caridade. Na oportunidade, discutimos sobre
projetos comuns e sobre
o futuro da Família Vicentina. Aproveitei para
falar das novas etapas do
processo de canonização
de Ozanam, com a análi-
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se do segundo suposto milagre
por uma bancada de médicos, o
que a Irmã Françoise ficou muito
feliz em saber do andamento da
causa.
4. Visita aos padres lazaristas (vicentinos)
Como sempre faço, também visitei
a sede da Congregação da Missão
(padres vicentinos), ocasião em
que estive com o superior, padre
Roberto Gomez, e o assessor espiritual do Conselho Geral, padre
Andrés Motto. Aproveitei o momento e presenteamos a Congregação da Missão
com um busto de Antônio-Frederico Ozanam. Segundo o padre Motto, que também é coordenador do
Centro Internacional de Formação da Família Vicentina (CIF), o busto ficará localizado no “Auditório Ozanam”, que será reformado e ampliado ao longo de
2022. Esta reforma conta com o apoio econômico da
nossa Confederação. Já está acertado que a reunião
da diretoria, em setembro de 2022, ocorrerá na Casa
Mãe, especialmente no novo “Auditório Ozanam”.
5. Reunião com os funcionários
Também tivemos uma profícua reunião com todos os
empregados da sede internacional, ocasião em que

Visita aos seminaristas dos RSV

Almoço com Philippe Menet

pudemos expressar o nosso agradecimento à dedicação de todos, para o bem do Conselho Geral e no
sentido de cumprir com o planejamento estratégico
internacional. “Profissionalismo, harmonia e confidencialidade são os elementos mais requisitados atualmente em qualquer ambiente laboral, e contamos
com o bom trabalho de vocês, sempre”, destaquei
durante a conversa. Nossos funcionários são muito
eficientes, falam várias línguas, conhecem bem os
valores da nossa Sociedade, e ajudam-nos bastante
a fazer com que o Conselho Geral siga com seu papel
de guardião da unidade e protetor da Regra. Semanalmente, a Secretária-geral realiza reuniões com o
staff e, durante esses tempos de pandemia, todos os
protocolos do governo francês são
estritamente cumpridos, para garantir a saúde de todos.
6. Almoço com Philippe Menet
Tive a alegria de me encontrar
com o querido confrade Philippe
Menet, de 87 anos, autor de vários livros e artigos sobre a história
dos sete fundadores. “A caridade é
consequência da nossa fé. Quanto
mais reforçamos a nossa fé, melhores vicentinos nós seremos”,
ensinou Menet. Durante a conversa, aprendi muito com esse grande confrade, pesquisador de mão
cheia e um grande entusiasta pela
SSVP. “Meu pai me trouxe para a
Sociedade, e desde então tenho
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cional em plena marcha. Quando
da minha nova ida a Paris, visitarei
outras paróquias mantidas pelos
Religiosos de São Vicente. Também em maio, convidado pelo Secretário-geral dos RSV, padre Yvon
Sabourin, farei uma palestra sobre
as origens comuns das nossas instituições.

Entrevista ao canal católico KTO

buscado servir a Deus pela caridade”, disse o querido
escritor. Este ano, o confrade Menet elaborou uma
novena dedicada a Ozanam que foi difundida pelo
Conselho Geral Internacional por ocasião da data litúrgica do nosso principal fundador. Ao meu amigo
Philippe Menet, muito obrigado pela companhia e
pelos ensinamentos.
7. Visita aos seminaristas dos RSV
A convite do Irmão Claudiney Ribeiro, participei da santa missa na
Capela Nossa Senhora das Graças
e conheci a casa dos estudantes
da Congregação dos Religiosos de
São Vicente de Paulo, ramo vicentino fundado em 1845 por Le Prevost, Clément Myionnet e Maurice Maignen. Conheci todas as
dependências do edifício, e fiquei
impressionado com o trabalho
social – especialmente com base
nos esportes – que a Congregação
realiza perante a comunidade. Fui
recebido por vários membros da
Congregação (Padre Noël Nana,
Padre Louis N’Djore e Irmão Patrick Gotillot) que ficaram muito felizes em saber que as nossas duas
entidades (SSVP e RSV) possuem
um acordo de cooperação institu-

8. Entrevista ao canal católico KTO
A convite da jornalista Stéphanie
Dupasquier, concedi uma entrevista ao canal católico KTO, o mais
importante veículo televisivo francês de cunho católico, com ampla
audiência não somente na França,
mas em toda a Europa e nos países que falam francês pelo mundo. Participei do programa “Entrevista Especial”, de 30 minutos, na qual
respondi a perguntas sobre o carisma vicentino, a
missão e valores da SSVP, os desafios para a juventude, a canonização de Ozanam, o drama dos refugiados e dos migrantes, os impactos da pandemia

Marie-Françoise Salesiani-Payet e Renato Lima
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para as entidades solidárias, entre outros assuntos.
Durante a entrevista, foram projetadas fotos e vídeos enviados pelos países da nossa Confederação, em
atendimento a uma carta que fiz pedindo imagens de
ações de caridade junto aos que sofrem.
O link da entrevista:
9. Audiência com a Ordem de Malta da França
Um dos mais significativos itens da nossa agenda foi
uma reunião de trabalho, em pleno sábado, com o
presidente da Ordem de Malta na França, Dr. Cedric
Chalret du Rieu, recém-eleito. Durante a audiência,
presenteei-o com a medalha de Ozanam e com o nosso último relatório de gestão. Informei ao Dr. Cedric
que estamos em articulação com a Ordem de Malta Internacional, sediada em Roma, para firmar um
acordo de cooperação para o enfrentamento da pobreza, em 2023, que irá beneficiar as obras assistenciais da SSVP, diante da larga experiência da Ordem
de Malta neste segmento social. Ao mesmo tempo,
iniciamos uma conversa sobre uma maior aproximação entre a Ordem de Malta da França com os países
francófonos pelo mundo, especialmente aqueles em
que a SSVP está presente. Em breve, teremos boas
notícias sobre essa iniciativa.

Presidente-geral participa de
diversas atividades em Paris

10. Preparativos para a inauguração da sede geral
No dia 23 de abril de 2022, estaremos inaugurando
oficialmente a sede geral, localizada na Rua de la Glaciere, número 65, Bairro 13, em Paris. A todas essas
pessoas visitadas por mim nesta intensa semana em
Paris, falei sobre a cerimônia de inauguração e convidei a todos para o evento. Aproveito, aqui, para
agradecer ao assessor especial do CGI, Gonzague de
Raulin, que organizou a agenda e me acompanhou
nas visitas realizadas.
11. Atividades complementares
Logo depois da viagem a Paris, estive em Lisboa onde
também cumpri uma agenda bastante agitada. Compareci à distribuição de cestas natalinas aos pobres,
feita pela Conferência São Francisco de Assis. Visitei
a sede do Conselho Superior, dando meu abraço fraterno na presidente nacional, consócia Alda Couceiro. Na ocasião, falamos sobre uma possível viagem
minha à Madeira e aos Açores, em 2022 ou 2023.
Também conversamos sobre a importância da formação vicentina, com destaque para o nosso livro que
está sendo distribuído em Portugal. Outra atividade
a se destacar foi a visita à Senhora Henriqueta, viúva do 13º Presidente-geral, confrade César Augusto
Nunes Viana. Por fim, reuni-me com os padres lazaristas da Paróquia São Tomás de Aquino, onde participei da santa missa da comunidade e tive a oportunidade
de palestrar sobre as atividades
do Conselho Geral. Agradeço a
Deus que me protegeu durante todos esses eventos, nesses
tempos tão delicados de crise
sanitária global.
Confrade Renato Lima,
16º Presidente-geral da SSVP

Visita a Lisboa
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Peregrinação em memória de Félix Clavé
É mérito do atual Presidente-geral, Renato Lima de Oliveira, ter trabalhado durante todo
o seu mandato para tornar mais conhecidos os 7 fundadores da Sociedade de São Vicente
de Paulo. Durante estes 6 anos, houve muitas iniciativas para descobrir as suas vidas e
personalidades
Após um ano dedicado a Clavé, foi organizada uma
peregrinação em dezembro de 2021.

assassinado o seu marido por envenenamento, foi
objeto de um notório julgamento em 1840.

Este fundador de Tarbes, no sudoeste da França, era
um homem de letras, um poeta apaixonado pela
beleza e pelos ideais. Primeiro foi seduzido pelas
doutrinas progressistas em voga que afirmavam dar
poder espiritual aos cientistas, depois converteuse à Fé da sua infância e juntou-se aos jovens da
Conferência da Caridade.

Durante o julgamento, houve também um caso
sórdido de roubo de jóias no qual Marie Lafarge
acusou Félix Clavé de ter chantageado uma das
suas amigas. No final, Marie Lafarge foi condenada
a trabalhos forçados por toda a vida e foi provada
a inocência de Félix Clavé. Contudo, o dano está
feito e Clavé nunca recuperará totalmente desta
aventura.

A partir desse momento tornou-se um vicentino
convicto, piedoso e zeloso para atrair outros para
este caminho da Caridade que o alimentou e
entusiasmou. Fundou rapidamente uma Conferência
em Paris, na sua paróquia local de Saint Philippe du
Roule, e esteve também por detrás da criação da
primeira Conferência na Argélia em 1846, antes de
se mudar para o México.
Contra a sua vontade, envolveu-se no caso Lafarge.
Esta mulher, que tinha sido condenada por ter

F. Clavé casou em 1847 (aos 36 anos de idade), mas
a partir de 1853 a sua saúde psicológica deteriorouse. Foi internado em um manicômio em Pau, em 4 de
outubro de 1853. Terminou aí os seus dias em 18 de
outubro de 1853.
É a este fundador, difamado, humilhado, esquecido,
apagado da memória, que o Presidente Renato
Lima de Oliveira quis homenageá-lo. Quem sabe
se o sofrimento de Clavé oferecido ao Senhor
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não contribuiu também secretamente para o
desenvolvimento da Sociedade no mundo?
Em 6 de dezembro de 2021, após uma reunião
do CGI em Lyon, alguns membros da Diretoria,
acompanhados pelo Padre Motto, assessor espiritual
do Conselho Geral, foram em peregrinação aos
lugares onde Félix Clavé tinha vivido. Antes de tudo,
em Pau, onde tinha sido organizada uma reunião
com os membros da Conferência desta cidade.
Todos deram um caloroso acolhimento à pequena
delegação do CGI. O Presidente-geral encorajou-os
a continuar as suas atividades e a não se deixarem
vencer pelo espírito de imobilidade gerado pela
pandemia.
Este encontro foi pleno de interesse, alegria, amizade,
proximidade e perguntas sobre o trabalho do CGI.
Como o programa estava muito apertado, o pequeno

Peregrinação em memória de Félix Clavé

grupo teve que despedir da Conferência para ir para
Horgues, uma pequena cidade perto de Tarbes, onde
o casal Clavé viveu durante 5 anos. Lá foram acolhidos
pelo Presidente da Conferência de Tarbes e por um
jovem vicentino, o nosso pequeno grupo foi à igreja
da cidade para confiar à misericórdia do Senhor Félix
Clavé, aos doentes mentais, à Sociedade no mundo,
as pessoas visitadas, aos confrades e consócias.... Foi
um momento muito comovente.
Horgues é uma pequena cidade. Ao fundo, apesar
do céu cinzento, podíamos ver as belas montanhas
dos Pirenéus. Que bonito! Estamos longe de Paris.
Quando se vai para esta região de sotaques do
sul, tão próxima em cultura da vizinha Espanha,
compreende-se um pouco melhor a personalidade
de Félix Clavé, o seu amor pela arte e beleza. Apesar
da extensa investigação, o túmulo de Félix Clavé
nunca foi encontrado.
De Horgues, vamos para Tarbes, para a rua
Brauhauban (antiga rua du Bourg Vieux), onde
nasceu Félix Clavé.
Terminamos a nossa peregrinação em Lourdes,
onde a delegação do CGI depositou as intenções
do Conselho Geral e da Sociedade na Gruta aos
pés da Virgem. Apesar de estar a dois dias antes da
grande festa da Imaculada Conceição, Lourdes estava
relativamente sossegada nesse momento. Os bancos
estavam molhados e parcialmente vazios; alguns
poucos fiéis estavam lá a rezar em silêncio. Tudo foi
envolto na suave presença da Virgem. No dia seguinte
assistimos à missa para rezar novamente ao Senhor,
por intercessão da Nossa Senhora de Lourdes, para
abençoar a Sociedade, para a manter sempre fiel à
sua única vocação: amar Cristo e servi-lo na pessoa
dos pobres, nossos mestres e senhores.
Da nossa visita a Pau, Tarbes e Horgues guardaremos
nos nossos corações os magníficos momentos de
encontro com os vicentinos da região, a figura
encantadora do nosso fundador, Félix Clavé e o
sorriso da Virgem , Padroeira da Sociedade de São
Vicente de Paulo, que continua a acompanhar a
Sociedade com a sua oração.
Anne Wintenberger
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Presidente-geral nomeia novos
integrantes para a Estrutura internacional
As nomeações são válidas até 8 de setembro de 2023

Como faz regulamente, o Presidente-geral Internacional divulga os nomes dos confrades e das consócias, provenientes de todas as partes do mundo,
que aceitaram generosamente o convite para prestar algum serviço no âmbito do Conselho Geral Internacional.
A lista é válida até 8 de setembro de 2023, data
de encerramento do mandato do confrade Renato
Lima de Oliveira, 16º Presidente-geral Internacional. O documento é publicado após feitas as devidas
consultas aos membros do Conselho e aos países
que formam a Confederação.
O confrade Renato Lima declarou: “Agradeço àqueles vicentinos e vicentinas que participaram da Estrutura internacional nos primeiros cinco anos do
nosso mandato, aos quais expresso minha imensa
gratidão pelos serviços desenvolvidos. Aos que continuam conosco, desejo que sigam com o mesmo
carinho e lealdade. E para aqueles que se incorporaram, agora, à Estrutura, sejam bem-vindos!”.

sidente da Comissão de Ajuda Internacional e Desenvolvimento (CIAD); a irmã Lucha González do
México, como Vice-Presidente Territorial para a
América 2; a irmã María del Carmen Guzmán Sotto
da Guatemala, como representante do SSVP na Família Vicentina da América Latina (FAVILA); e a irmã
Josmary Centella como chefe do Departamento da
Criança e do Adolescente.
Sobre os 10 países da livre escolha do Presidente-geral, conforme estabelecem os Estatutos da
Confederação, no âmbito do Comitê Executivo Internacional, estes continuam os mesmos até 31 de
dezembro de 2022, e haverá rodízio a partir de 1º
de janeiro de 2023. Os atuais países são os seguintes: a) Membros entre 0-500 Conferências: Holanda, Uruguai, Tonga, Indonésia e Moçambique; b)
Membros entre 501-999 Conferências: França, Canadá, Portugal, Coreia do Sul e Filipinas.
Confira todas as novidades clicando aqui:
Structure 2022 - 2023.

Como se pode perceber, há
muitas e variadas incumbências e missões a se realizar no
Conselho Geral e, por trás de
cada uma delas, existe um vicentino comprometido, que
dará o melhor de si, com a
ajuda de Deus, para cumprir
com o planejamento estratégico na nossa organização.
Servir ao Conselho Geral é
uma honra, uma grande responsabilidade e um imenso
privilégio.
Dentre as novidades para
esse novo período estão a
nomeação do irmão Adrian
Abel da Inglaterra como Pre-
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Julio Cesar Marques de Lima
Vicepresidente Territorial Internacional América 3
y Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS

Projeto SSVP PLUS: perspectivas e desafios
da expansão da SSVP a outros territórios
O Projeto SSVP PLUS é uma iniciativa estabelecida a partir do item 4 do Planejamento Estratégico
do Conselho Geral Internacional (CGI). O objetivo
do projeto é realizar a expansão da SSVP a novos
territórios com a criação de novas conferências vicentinas naquelas regiões onde ainda não estamos
presentes, maximizando a presença global da Sociedade. Além de representar a possibilidade de
viabilizar a presença vicentina junto aos Pobres de
outras partes do mundo, esse projeto está alinhado
com o sonho de Ozanam e dos demais fundadores
da SSVP.
A gestão do projeto é realizada através de um Coordenador Geral que supervisiona e apoia a ação
da Estrutura Internacional
do CGI. As equipes territoriais, coordenadas pelos Vice-presidentes Territoriais
Internacionais, realizam as
ações no campo, atuando diretamente nos países onde
a SSVP deseja fundar uma
ou mais conferências vicentinas. Esses países foram
previamente listados e ranqueados em três graus de
dificuldade para a realização
das ações. Recentemente foi
editado o Manual SSVP PLUS
que orienta as equipes das
vice-presidências territoriais
quanto às etapas, recursos

disponíveis e ações de comunicação a serem desenvolvidas na implementação do projeto.
Desde o início do projeto já foram agregados à
Confederação Internacional da SSVP sete novos
territórios: Libéria, Albânia, Chipre, Ilhas Cayman,
Vaticano, Tanzânia e Cabo Verde. Para os dois
próximos anos existem iniciativas em andamento
envolvendo a possibilidade de fundação da SSVP
em outros dezoito territórios. Os esforços para realizar a fundação da SSVP estão concentrados no
momento em três grandes regiões: África, Europa
e Oriente Médio. Em cada uma dessas regiões diferentes desafios são enfrentados pelas equipes
territoriais.
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Proyecto perspectivas e desafios
da expansão da SSVP a outros
territórios

.
No Oriente Médio e Norte da África,
por exemplo, a Vice-presidente Territorial Ella Bittar tem realizado um árduo
trabalho. As ações nesta região estão
concentradas no Marrocos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, países
que apresentam uma natural dificuldade para a criação de uma conferência
vicentina por possuírem uma reduzida
comunidade católica residente. Recentemente a Vice-presidente Territorial realizou uma visita à cidade de Túnis, capital
da Tunísia, onde estabeleceu contatos
com representantes da Família Vicentina
e representantes da pequena comunidade católica local.
Ainda na África, uma nova conferência já
está em atividades em Cabo Verde, sendo
esse o território mais recente conectado
à SSVP. Na área da Vice-presidência África 2 os contatos já foram iniciados com representantes da Igreja na Guiné Conacri e a Guiné Equatorial
também está no radar. Já na área da Vice-presidência
África 3 estão em andamento ações no Gabão e no
Niger. A fundação da SSVP nas Ilhas Seychelles também representa uma possibilidade considerando o
bom número de católicos presentes neste país.

Finalmente na Europa, o Projeto SSVP PLUS tem ações
já iniciadas em diversos territórios: Grécia, Andorra,
Liechtenstein, San Marino, países escandinavos, Eslovênia e Bielorrússia. Infelizmente a Pandemia da
Covid19 e problemas políticos em alguns países tem
atrasado o avanço do projeto nessa região. O principal desafio neste momento é a visita a ser realizada a
quatro países da Escandinávia no primeiro semestre de
2022.
A diretoria do CGI tem apoiado firmemente o projeto e
alocado todos os recursos
necessários às ações das
equipes nos diversos territórios onde existem iniciativas
em andamento visando a
fundação de uma conferência da SSVP. As perspectivas
futuras são muito boas e
com o trabalho dedicado de
toda a Estrutura Internacional do CGI a SSVP segue em
expansão, levando a presença vicentina a outros cantos
do planeta.
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Diretoria se reúne pela primeira vez este ano
Foram aprovados importantes assuntos durante a reunião
No dia 5 de março passado, de maneira híbrida (presencial e online), a diretoria do Conselho Geral Internacional promoveu a sua primeira reunião deste ano,
nas dependências da sede geral, em Paris (França).
Houve diversos assuntos importantes que foram submetidos à análise do colegiado:
1. Regras para as eleições de Presidente-geral em
2023;
2. Protocolo de Boa Governança e Gestão de Riscos,
a ser adotado por todos os países da Confederação;
3. Projeto “Estratégia 25”, que define as ações solidárias internacionais da SSVP para os 25 países
mais pobres do mundo;
4. Resoluções sobre o conflito na Ucrânia, orientando os Conselho Superiores a respeito da melhor
forma de ajudar;

5. Criação do Departamento de Crianças e Adolescentes;
6. Resultado do concurso da letra da canção “Os
Sete Fundadores” em italiano, inglês e francês; e
7. Ação missionária para a fundação de Conferências vicentinas quatro países da Escandinávia (Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia), por meio
do Projeto “SSVP Plus”.
Durante a reunião, também foram prestadas informações sobre a inauguração da sede internacional
(23 de abril); as duas novas exposições que ficarão
expostas na sede (canonização de Ozanam e realizações do atual mandato); Plenária Anual do Conselho
Geral (junho); 2º Encontro “Toda África” (julho); viagens do Presidente-geral à Escócia e Mônaco; e outras iniciativas.
As próximas reuniões da diretoria ocorrerão nas seguintes datas: 24 de abril, 18 de junho, 10 de setembro e 3 de dezembro.

25

actividadesinternacionais
atividades
internacionales

Conselho Geral colabora com a Catedral de
Notre Dame de Paris
Ozanam foi beatificado pelo Papa São João Paulo II neste lugar, em 1997
Em 15 de abril de 2019, houve um grande incêndio
que destruiu parte considerável da Catedral de Nossa Senhora de Paris (Notre Dame). Graças a Deus,
nem a capela de São Vicente de Paulo nem a placa
comemorativa da beatificação de Antônio-Frederico
Ozanam foram afetadas. Contudo, os danos foram
imensos para a Catedral.
Nesses anos de reconstrução, uma grande campanha
de arrecadação de donativos foi iniciada pela Santa

Igreja através da Fundação Notre Dame. Para colaborar nesta campanha, o Conselho Geral está destinando 5.000 euros para constante limpeza e manutenção da placa alusiva a Ozanam.
“É evidente a estreita relação entre a Catedral de
Notre Dame e a nossa Sociedade, pois foi ali que,
em 1997, São João Paulo II declarou beato a Ozanam. É um templo católico muito significativo para
todos nós. Portanto, ajudar na recuperação da
Catedral de Notre Dame é, acima de
tudo, um dever moral de todos nós,
vicentinos”, considerou o confrade
Renato Lima, 16º Presidente-geral Internacional.
No último dia 3 de março, o Presidente-geral foi recebido pelo Vigário-geral da Arquidiocese de Paris,
Monsenhor Michel Gueguen (detalhe
na foto), que também é o secretário
da Fundação Notre Dame, criada pela
Santa Igreja que recolher fundos para
a reforma do local. Foi uma visita muito simpática, na qual nosso Presidente-geral externou nossa admiração e
gratidão.

Visita ao Vigário-geral da Arquidiocese de Paris,
Monsenhor Michel Gueguen

Também no dia 8 de dezembro do ano
passado, o Presidente-geral e a consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet (Secretária-geral) participaram de uma cerimônia em frente à Catedral, ocasião
em que o General Jean-Louis Georgelin,
nomeado pelo presidente Emmanuel
Macron para executar a reconstrução
do local, atualizou sobre o estágio das
obras. Estima-se que a reforma completa da catedral termine em 2024,
provavelmente por ocasião dos Jogos
Olímpicos.
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Reunião territorial - Ásia 1
No dia 22 de Fevereiro, realizou-se a primeira reunião on-line do grupo
Ásia 1 para discutir, planejar e implementar as atividades para o ano 2022

Johnson Varghese

O confrade Joseph Pandian, Vice-Presidente Geral
do CGI, foi o convidado do evento. Também estiveram presentes os seguintes confrades: Siser Cherryl
Silva, Presidente do Conselho Nacional do Sri Lanka;
Sharlain Silva, representante dos jovens do Sri Lanka;
Arnob Biswas, Coordenador do Nepal; Arnold D`Souza, do Nepal Oriental; Bhim Tamang, da Juventude do
Nepal; Jude Mangalraj, Presidente do Conselho Nacional da Índia e Jerald Nicholas, representante dos
jovens da Índia.

o ano vigente. Há muitos obstáculos no nosso caminho, mas nada nos pode impedir de sermos vicentinos. Utilizou também a sua intervenção para pedir à
Índia que estendesse o seu apoio a outras nações do
território da Ásia 1.

E do CGI estiveram presentes:

O principal objetivo da reunião era delinear as principais linhas de trabalho de cada Conselho Nacional
para 2022. A reunião considerou que cada país deveria fazer um esforço adicional para que as Conferências regressem à normalidade o mais depressa
possível. Todos os participantes se mostraram com
esperanças de que a SSVP pudesse retomar todas
as atividades que foram afetadas pela Covid 19 no
último ano e meio. Finalmente, foi decidido realizar
uma próxima reunião presencial com a aprovação do
Conselho Geral Internacional e foi feito um pedido
ao Conselho Nacional da Índia para ajudar com isto.

Dr. Francis, Formação; Gabriel Mondel, Responsável
de Projetos; Leo Levin, Coordenador da Juventude;
Stanly Michael, membro da Comissão Internacional
da Ajuda Fraterna.
Johnson Varghese, Vice Presidente Territorial Internacional, abriu a sessão e deu as boas-vindas a todos
os participantes. Após estas palavras, Joseph Pandian
expressou a sua alegria de estar presente na reunião
e insistiu em ter uma imagem clara dos planos para

Os presidentes e coordenadores nacionais, bem
como os coordenadores da juventude, tiveram a
oportunidade de expressar as suas opiniões e apresentar o seu plano de ação para o ano em curso.
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SSVP participa de novo evento
nas Nações Unidas
O foco da discussão foi sobre os impactos da condição de sem-teto para as mulheres
No último dia 21 de março, a SSVP participou de
mais um evento paralelo (“side event”, como é chamado em inglês) no âmbito das Nações Unidas, para
debater sobre o tema “Mudança Climática: múltiplos riscos para as mulheres e moças sem-teto”. O
evento aconteceu, também, em comemoração aos
dois anos da publicação de uma resolução especial
das Nações Unidas sobre a questão dos sem-teto.
A iniciativa partiu do “Grupo de Trabalho sobre os
Sem-Teto”, criado pela Família Vicentina em 2017,
e que vem realizando diversas atividades desde então, em parceria com a Comissão sobre o Status da
Mulher (CSW66).
O Conselho Geral Internacional participou deste
evento, em Nova Iorque (Estados Unidos da América), por meio das presenças do 16º Presidente-Geral, confrade Renato Lima (que se encontra em

Nova Iorque a caminho de Boston para diversos
compromissos vicentinos), acompanhado da consócia Pattie Hughes e do confrade Ed Keane, ambos
membros da delegação do Conselho Geral perante
as Nações Unidas.
A conversa foi muito interessante, pois reuniu especialistas de vários países e de diferentes entidades
preocupadas com o impacto social que a mudança
climática e a pobreza trazem a todos, especialmente às mulheres e moças. O evento foi moderado
pela Irmã Jean Quinn que focou nas soluções que
precisam ser buscadas para aliviar o sofrimento das
mulheres neste cenário de falta de moradia impactada com os desastres naturais e os efeitos nefastos
da mudança climática.
Balakrishnan Rajagopal (Índia) apresentou um diagnóstico bastante realista sobre a problemática, in-
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Nações Unidas

dicando novas formas de abordagem do tema. Jennifer Bhuiyan (Universidade São João, Nova Iorque)
concentrou sua apresentação na questão da saúde das mulheres. A doutora Minnie Oseji (Nigéria)
trouxe uma série de ações concretas que se podem
fazer para reduzir o impacto nocivo da mudança climática.

afetados pelos desastres naturais. Dana Marlowe
(ONG “I Support the Girls”) apresentou medidas
que vêm sendo tomadas para dar mais dignidade
e suporte médico às meninas e moças. Por fim, Leilani Farha (ONG “Canada contra a pobreza”) apelou
para que os governos se envolvam definitivamente
nesta temática com mais empenho.

A Irmã Aisha Kavalakattu (Irmãs de Caridade de Nazaré, Nepal) lembrou o drama dos refugiados e dos

Ao final dos trabalhos, houve espaço para perguntas e respostas. Além da SSVP, a Família Vicentina
estava presente por meio
de outros ramos. Também
compareceram ao debate
várias outras entidades católicas engajadas na causa
das mulheres. Todas essas
ações estão conectadas
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas,
especialmente os tópicos
nº 1, 2, 5 e 10.
“Sempre que convidado, o
Conselho Geral Internacional dará sua contribuição
ao tema, pois existem muitas formas de pobreza, e os
vicentinos precisam estar
preparados para enfrentá-las e vencê-las, junto com
os pobres. Esse assunto é
urgente e prioritário, pois
boa parte da humanidade
sofre bastante com os desastres naturais que geram
migrações e refugiados”,
enfatizou nosso 16º Presidente-geral Internacional,
confrade Renato Lima de
Oliveira.
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Próxima missão na Escandinávia
A ideia é levar a nossa Sociedade para a Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia
Faz parte dos objetivos estratégicos do Conselho
Geral Internacional, neste mandato (2016-2023), expandir a SSVP para novos territórios. Esta iniciativa
está sendo feita através do PROJETO SSVP PLUS.
Esta iniciativa está de acordo com os sonhos dos nossos sete fundadores. Desde 2016, sete novos países
aderiram à Confederação: Libéria, Albânia, Chipre,
Ilhas Cayman, Vaticano, Tanzânia e Cabo Verde.
Apesar do período pandêmico que o planeta está
atravessando, esta ação de expansão da SSVP não foi
paralisada em nenhum momento. Ela tem continuado a se desenvolver graças à manutenção da comunicação com os territórios em foco. Agora, o Conselho
Geral Internacional está alcançando os quatro países
da Escandinávia, na Europa.
Esta missão entrará em vigor em maio de 2022 sob
a responsabilidade do Vice-Presidente Territorial Internacional (ITVP) para a Europa 1, confrade Laszlo

Koenczoel, acompanhado por Gonzague de Raulin,
conselheiro especial do 16º Presidente-geral Internacional, confrade Renato Lima.
A delegação do Conselho Geral visitará as quatro capitais (Oslo, Copenhague, Estocolmo e Helsinque),
indo às paróquias, dioceses, escolas católicas, embaixadas, ramos da Família Vicentina e outros possíveis
parceiros, para obter o apoio necessário para estabelecer as primeiras Conferências. Estas reuniões estão
na agenda prevista para cada capital.
“Estou muito feliz com a missão que será feita na Escandinávia. Deus abrirá todas as portas, e certamente, com fé, alcançaremos o objetivo de fundar pelo
menos uma Conferência na capital de cada país. Espero que muitos interessados queiram aderir à SSVP
nestes novos países, ajudando não apenas os pobres
de sua região, mas especialmente os necessitados
em outras partes do mundo”, destacou o Presidente
Renato.
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Respeitando a ação da Igreja local, todo o processo será feito
em total articulação e harmonia com a Conferência dos Bispos Nórdicos. Os bispos de Oslo, Copenhagen, Estocolmo
e Helsinki receberão gentilmente a delegação do Conselho Geral. Somos particularmente gratos ao presidente da Conferência Nórdica, cardeal Anders
Arborelius, pelo seu apoio estimulante.
“A missão que será empreendida levará em consideração as diretrizes contidas no Manual do
PROJETO SSVP PLUS, que orienta a melhor maneira de fundar uma Conferência em um novo
país. Além de tudo, devemos rezar para que pessoas com verdadeira vocação vicentina apareçam.
Rezamos especialmente pelo bom desenvolvimento desta missão que confiamos ao bem-aventurado
Antônio-Frederico Ozanam e à Virgem Maria”, observou o confrade Júlio Cesar Marques de Lima, gerente do
projeto.
Manual SSVP PLUS
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Intensa agenda institucional do Presidente-geral
durante o mês de março
Importantes audiências e visitas durante a semana em que ele esteve em Paris

Reunião de trabalho com o staff de sede internacional

Sempre que viaja para Paris para participar das reuniões da diretoria, a cada quatro meses, mesmo durante a pandemia, nosso Presidente-geral, confrade
Renato Lima, aproveita a ocasião para fazer visitas e
manter contatos institucionais.
Na maioria das atividades realizadas, ele esteve
acompanhado do assessor especial, Gonzague de
Raullin, ou de outros membros da diretoria internacional. Na semana compreendida entre 1º e 4 de
março, o confrade Renato teve uma agenda intensa
de atividades, as quais destacamos a seguir:
Participação nas celebrações alusivas aos 200 anos
de nascimento do Irmão Maurice Maignen, um dos
fundadores da Congregação dos Religiosos de São Vicente de Paulo.
•

Audiência com o Monsenhor Mathieu Rougé, bispo de Nanterre.

•

Visita ao Vigário-geral da Arquidiocese de Paris,
Monsenhor Michel Gueguen, secretário da Fundação Notre-Dame de Paris

•

Audiência com o Núncio Apostólico do Vaticano
na França, Monsenhor Celestino Migliore.

Visita à digníssima mãe do querido Stephane Joachim

Participação nas celebrações alusivas aos 200 anos de
nascimento do Irmão Maurice Maignen
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•

Visita ao Embaixador do Brasil na França, embaixador Luís Fernando Serra.

•

Visita à sede do Conselho Nacional da França e
ao presidente nacional, confrade Michel Lanternier.

•

Reunião de trabalho com o staff de sede internacional.

•

Visita ao padre Andrés Motto, assessor espiritual
internacional da SSVP.

•

Participação da Missa de Quarta-feira de Cinzas
na Paróquia Santo Espírito, seguida de visita à
Conferência São João Eudes (da qual faz parte o
nosso Secretário-geral Adjunto, confrade Jean-Marc Ossogo) e ação social na estação de trem
(Gare de Lyon) com os sem-teto.

•

Reunião de trabalho com o confrade Bertrand
Ousset, sobre os estatutos internacionais.

•

Visita à exposição de ícones católicos do Petit Palais, de Paris.

Intensa agenda institucional do
Presidente-geral durante o mês de
março

Audiência com o Núncio Apostólico do Vaticano na
França, Monsenhor Celestino Migliore

Visita à Conferência São João Eudes
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•

Missa na Paróquia Santa Rosalie, onde será descerrada uma placa alusiva à SSVP em 24 de abril
próximo.

•

Visita à digníssima mãe do querido Stephane Joachim, funcionário da sede falecido em dezembro
do ano passado.

Intensa agenda institucional do
Presidente-geral durante o mês de
março

Audiencia con Monseñor Mathieu Rougé, Obispo de Nanterre

Visita ao Embaixador do Brasil na França,
embaixador Luís Fernando Serra

Visita à sede do Conselho Nacional da França e ao
presidente nacional, confrade Michel Lanternier

Visita à exposição de ícones
católicos do Petit Palais, de Paris
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SSVP e Ordem de Malta França: uma
parceria para melhor servir aos pobres
Onze países já podem ser beneficiados
Em dezembro passado, nosso 16º Presidente-Geral
Internacional se reuniu com o Presidente da Ordem
de Malta da França, Dr. Cédric Chalret du Rieu. Eles
mantiveram um agradável diálogo sobre nossas
entidades e vislumbraram as possibilidades de
ações conjuntas no futuro.
Além de ser muito ativa em seu próprio país, a
Ordem de Malta da França também presta serviços
humanitários em 26 outras nações, seja através
da gestão direta ou do apoio a projetos sociais,
especialmente aqueles relacionados com mulheres,
crianças e doentes.
“Devo admitir que fiquei muito feliz ao saber
da grandeza da ação internacional da Ordem de
Malta da França. Impressionou-me o dinamismo
do Dr. Cédric e pela maneira afetuosa com que
ele se referiu à nossa Sociedade de São Vicente de
Paulo. Acredito que juntos podemos trabalhar mais
efetivamente para ajudar os mais necessitados em
várias nações onde a SSVP também está presente”,
enfatizou o confrade Renato Lima.

O confrade Renato acolhe esta oportunidade e vê
esta parceria com a Ordem de Malta da França
como uma excelente oportunidade para fazer
mais caridade, com maior eficiência, alcançando
melhores resultados para as pessoas mais
vulneráveis que são atendidas pelas Conferências
Vicentinas e pelas obras assistenciais mantidas por
nossa SSVP. O Presidente Lima de Oliveira também
deseja peçamos a Deus muitas bênçãos aos queridos
irmãos e irmãs da Ordem de Malta da França.
Esta parceria com a Ordem de Malta da França é
o primeiro passo para alcançar um nível superior
de parceria com a Ordem de Malta Internacional,
cujo acordo de cooperação institucional está sendo
preparado para ser assinado em breve. “Esse é o
primeiro passo que damos juntos, iniciando pela
França, rumo a uma parceria mundial de prestação
de serviço dos mais necessitados. Estou muito
feliz com esta notícia alvissareira”, disse nosso
Presidente.

Em acordo com o Presidente da Ordem de Malta
França, o Presidente-geral propôs aos Conselhos
Superiores da Sociedade de São Vicente de Paulo
em 11 países que contatem os representantes
locais da Ordem de Malta da França para verificar
as possibilidades de ações e projetos conjuntos.
Também, para estender os cuidados médicos às
necessidades específicas de mulheres grávidas,
crianças, idosos e outras pessoas doentes, bem
como a doação de medicamentos e assistência
habitacional para os desabrigados.
Os territórios que podem se beneficiar com esta
parceria são: Senegal, Guiné Conakry, Costa do
Marfim, Burkina Faso, Madagascar, Camarões,
Benin, Chade, Palestina, Congo Brazzaville e Togo.

Reuniu com o Presidente da Ordem de Malta da França,
Dr. Cédric Chalret du Rie
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Resoluções sobre a crise na Ucrânia
O mundo está mais uma vez passando por outra guerra entre povos irmãos. A ausência de
diplomacia e a falta de diálogo levou a humanidade a outra guerra, com a invasão russa à
Ucrânia há alguns dias
Desde o início, a Sociedade de São Vicente de Paulo Internacional tem estado em contato com nossos
irmãos e irmãs na Ucrânia, buscando informações.
A prioridade no momento é avaliar as necessidades
mais urgentes e encontrar as formas mais seguras de
enviar-lhes ajuda.
Assim, a Diretoria do Conselho Geral Internacional,
reunida em Paris (França) em 5 de março de 2022,
expressa total solidariedade ao povo da Ucrânia e
deplora todo o sofrimento humano causado por esta
guerra sem sentido.
O Conselho Geral Internacional anuncia as seguintes
orientações a seus Conselhos Nacionais e Superiores,

Conferências, confrades e consócias, na resposta urgente ante esta crise, por meio das seguintes resoluções:
Resolução nº 1
Embora reconhecendo o desejo da Sociedade de São
Vicente de Paulo internacional de responder rápida
e generosamente a esta grave crise humanitária, o
Conselho Geral Internacional propõe que nenhuma
ajuda seja enviada diretamente para a Ucrânia neste momento. A SSVP é bastante pequena lá (apenas
4 Conferências) e o Conselho Geral considerará a
melhor forma de lidar com essa situação. Portanto,
aqueles que desejam ajudar, devem enviar suas contribuições ao Apelo Geral que a SSVP abriu por meio
do Fundo de Solidariedade Internacional (FIS).
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Consulte os detalhes bancários de como contribuir para o Fundo ou entre em contato com
nossa sede em Paris.
Resolução nº 2
Em vista do êxodo previsto de pessoas da Ucrânia
(atualmente estimado em um milhão de pessoas
deslocadas), o ônus do acolhimento recai sobre os
países vizinhos, especialmente Polônia, Eslováquia,
Romênia e Hungria. O Conselho Geral Internacional
pretende redirecionar parte dos fundos arrecadados pelo FIS para apoiar os Conselhos Nacionais da
SSVP desses quatro países, a fim de permitir que eles
respondam aos problemas encontrados com mais
eficiência e agilidade. É provável que nossa ajuda
humanitária ocorra por meio do envio de alimentos,
roupas ou suprimentos médicos, mas nossos confrades e consócias locais estarão em melhor posição
para decidir. A Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) e a Comissão Internacional de
Ajuda Fraterna Internacional (jumelage), assim como
toda a Estrutura Internacional, estão orientadas para
ajudar a avaliar as formas mais apropriadas de apoio,
juntamente com os Conselhos Nacionais envolvidos.
Resolução nº 3
A agressão gritante da invasão da Ucrânia chocou o
mundo inteiro. Infelizmente, são os cidadãos comuns
do país os que mais sofrerão. Eles estão nos pensamentos e orações dos membros do SSVP em todo o
mundo. O Conselho Geral Internacional propõe que

Resoluções sobre a crise na Ucrânia

todas as reuniões das nossas Conferências e Conselhos, enquanto este lamentável conflito continuar, incluam uma oração especial por aqueles que sofrem
na Ucrânia e para um rápido fim das hostilidades. Os
confrades e consócias podem, também, estender essas orações na intenção de todas as pessoas e povos que sofrem algum tipo de violência e agressão.
Rezamos com o Papa Francisco e com toda a Família
Vicentina para que Nossa Senhora, a Rainha da Paz,
possa preservar o mundo da loucura da guerra.
Resolução nº 4
O Conselho Geral Internacional dará todo o apoio
material e institucional possível aos países vizinhos
do conflito, para ajudá-los nas iniciativas emergenciais e humanitárias a serem tomadas para acolher os
refugiados ucranianos, que são pressionados a deixar seu amado país por conta da guerra, em busca da
sobrevivência de suas famílias. A Sociedade de São
Vicente de Paulo fará tudo ao seu alcance para acolher, com dignidade e caridade, estes irmãos e irmãs
migrantes provenientes de vários países europeus
que fazem fronteira com a Ucrânia. Neste trabalho
de acolhimento, a SSVP atuará em estreita colaboração com a Família Vicentina, a Santa Igreja e outras
organizações humanitárias internacionais para melhor servir nossos irmãos e irmãs.
Diretoria Internacional
Conselho Geral Internacional
Paris, 5 de março de 2022
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Ajudas vicentinas diretas
à Ucrânia
Através da Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD), foram feitas
doações de emergência para ajudar os refugiados e foram estabelecidos contatos com
vicentinos nas áreas de fronteira para fortalecer a ajuda de emergência
Desde que a guerra começou na Ucrânia, a Europa
vem enfrentando sua maior crise humanitária em
muitos anos. Em todos os lugares, nossos vicentinos
estão fazendo o máximo para apoiar os refugiados e
as vítimas da guerra. O Conselho Geral Internacional
já começou a coordenar seus esforços: embora nossas
principais tarefas sejam de longo prazo, o Conselho
Geral quer mostrar amor e solidariedade imediata e
permanente a nossos irmãos e irmãs através da CIAD
e de outras formas de apoio, como as Resoluções do
CGI sobre a situação ou as declarações de paz.
Ucrânia
Neste país, atualmente não podemos fazer contato
direto com as Conferências, já que a maioria de
nossos membros foram deslocados. Entretanto,
outros ramos da Família Vicentina permanecem
no local com força suficiente para resistir e ajudar.
DePaul Internacional é um deles; eles estão na
Ucrânia desde 2007, ajudando os pobres em várias
cidades. A maior parte da equipe e dos assistidos
que eles apoiam foram evacuados de alguns lugares

viviam e trabalhavam , mas ainda temos muitos
ativos em outros lugares, especialmente com o
apoio das Filhas da Caridade. Por exemplo, um de
seus centros de convivência é agora uma refeitório
comunitário e depósito de alimentos, onde também
oferecem um serviço médico de emergência. Seus
abrigos estão lotados de mulheres e crianças,
além de seus residentes de sempre. Eles também
entregam caminhões de alimentos e suprimentos de
emergência para as cidades que eles evacuaram. A
CIAD concordou em apoiar seu pedido de ajuda com
uma doação imediata de 10.000 euros.
Romênia
Na Romênia, onde mais de 360.000 ucranianos são
refugiados, os vicentinos estão agindo de maneiras
diferentes.
Os membros do SSVP em Oradea e Turt estão
trabalhando na alfândega de Sighet e Halmeu e
também no Centro de Refugiados organizado no
Mosteiro “Sacro Cuore”. Por sua vez, os membros
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da SSVP em Iasi trabalham para
os Centros de Refugiados abertos
nesta localidade pela Cáritas e as
paróquias locais e em Gadium et
Sapience para todos os refugiados
que chegam à Romênia vindos da
alfândega de Estrasburgo. Romênia
da alfândega Siret.
O que o Conselho Nacional
romeno precisa acima de tudo é
de alimentos (de qualquer tipo),
lençóis, produtos de higiene e, é
claro, gasolina para que os carros
levem os refugiados aos lugares
onde eles possam ser acomodados.
A CIAD forneceu uma subvenção
de emergência imediata de 5.000
euros, e estará atenta a quaisquer
outras necessidades expressas pelos vicentinos locais,
seja a longo prazo ou de mais longo alcance.
Eslováquia
“O povo da Eslováquia é fabuloso, eles ajudam
os refugiados na fronteira e em toda a Eslováquia
através de coletas, abrigos e outros tipos de ajuda.
Todas as Conferências têm sido envolvidas na coleta
de alimentos e artigos de higiene para o povo da
Ucrânia, e onde quer que as Irmãs Vicentinas estejam
ativas, tudo isso é entregue diretamente a eles” disse
o Presidente Nacional, enquanto a cooperação global
é contínua através da Família Vicentina Eslovaca.
Eles atendem os refugiados ucranianos na Eslováquia,
mas também diretamente na fronteira com a Ucrânia,
através de uma Conferência que está localizada ali e
que distribui alimentos, artigos de higiene, e oferece
alojamento para pessoas deslocadas.
Em Bratislava, em “Dom nádeje” (Casa da Esperança,
um centro SSVP), 4 refugiados da Ucrânia (Kharkiv)
foram acomodados e se esperam outras 4 pessoas.
Eles são, uma mãe com seu filho e 2 pessoas idosas.
Outras pessoas estão chegando sem dinheiro
ou pertences. Nossa paróquia vicentina está
recebendo gradualmente alimentos, artigos de
higiene e roupas.

O CGI, através da CIAD, enviou uma subvenção
de emergência de 5.000 euros, que lhes permitirá
cobrir algumas de suas despesas (eletricidade, gás e
combustível de aquecimento), doações (alimentos,
roupas...) e cuidados básicos (assistência de saúde
e medicamentos para idosos, por exemplo), e
outras necessidades serão avaliadas em um estágio
posterior.
Além disso, as equipes do CGI estão trabalhando
para entrar em contato com a Sociedade Vicentina
e a Família em todos os países que trabalham
diretamente com refugiados (República Tcheca,
Lituânia, Hungria, Polônia) para estabelecer a
melhor e mais segura maneira de ajudar. Embora
nosso coração nos manda agir com urgência, nossa
responsabilidade também é agir com prudência e
a longo prazo. A emergência não é a principal ação
do SSVP, pois nossos vicentinos permanecerão
no local “uma vez que os holofotes tenham
desaparecido”.
O CGI canalizará a ajuda através de doações recebidas
no “Fundo de Solidariedade Internacional”. O
Conselho Geral fez um apelo recentemente para a
generosidade dos Conselhos Nacionais em todo o
mundo para alimentar este fundo.
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Nova Iorque e Boston recebem a visita
missionária do Presidente-geral Internacional
Entre os dias 20 e 27 de março de 2022, as cidades norte-americanas de Nova Iorque
e Boston receberam a visita institucional do nosso 16º Presidente-geral Internacional,
confrade Renato Lima de Oliveira
Em Nova Iorque, o Presidente Renato participou da santa missa
em ação de graças pelos 40 anos
do Projeto “Pão e Vida”, celebrada pelo bispo do Brooklin, Dom
Robert John Brennan. A cerimônia ocorreu nas dependências
da Paróquia São Tomás More,
mantida pelos padres vicentinos,
dentro da Universidade São João
(Congregação da Missão), onde o
confrade Renato também prestigiou a reunião da Conferência São
João, formada por jovens.
O confrade Renato reuniu-se, ainda, com a delegação do Conselho
Geral que representa a SSVP nas
Nações Unidas, e participou de
um evento paralelo sobre o impacto da condição social de sem-teto para as mulheres e moças.
Houve ainda um jantar de trabalho com o confrade Scott Miller,
presidente do Conselho Central
de Nova Iorque, responsável pela
ação social de 31 Conferências na
“cidade que nunca dorme”.
Em Boston, o Presidente Lima de
Oliveira foi calorosamente recebido pelo confrade Robert Smith,
presidente do Conselho Central,
formado por 12 Conselhos Particulares, 160 Conferências e diversas obras sociais, dentre elas
a loja vicentina (produtos de segunda mão) visitada por eles em
Stoughton, Massachusetts.

SSVP Boston

Encontro com o Cardeal
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Nova Iorque e Boston recebem a visita
missionária do Presidente-geral
Internacional

Renato também participou da
reunião ordinária do Conselho
Central, ocasião em que proferiu
uma palestra sobre as realizações
do Conselho Geral nos últimos
cinco anos. Logo depois, ele visitou a Conferência Sagrado Coração (East Boston) e ficou muito
impressionado com os trabalhos
em marcha.

Conferência de São João - Nova Iorque

Conferência do Sagrado Coração – Boston

Por fim, o cardeal Seán Patrick
O’Malley teve a gentileza de receber o Presidente-geral, acompanhado de lideranças vicentinas
da cidade, ocasião em que conversaram sobre o processo de canonização de
Ozanam e a possibilidade de fundação de novas
Conferências na região, em especial na Catedral
Santa Cruz.
“Sempre que estou nos Estados Unidos sinto-me plenamente em casa. A maneira amorosa
com que sou sempre recebido é marcante. Os
vicentinos norte-americanos são excepcionais.
A qualidade dos trabalhos de caridade é impressionante, e especialmente o carinho com que
os pobres são tratados. A SSVP americana é um
exemplo de gestão e de caridade para toda a
nossa Confederação”, atestou o confrade Renato Lima.
Desde quando foi eleito, em 2016,
o Presidente-geral já visitou as
seguintes cidades norte-americanas para conhecer o trabalho das
Conferências e das obras assistenciais: Baltimore, Washington,
Nova Iorque, Long Island, Phoenix, Saint Louis, Chicago, Trenton,
Madison, Detroit, Boston, Providence e Filadélfia. Em maio, será
a vez do Estado da Flórida.

Equipa das Nações Unidas - Nova Iorque
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A Equipe América 1 está de volta à ação
A medida que a pandemia causada pela Covid19 se
desvanece e as restrições vão acabando, a equipe América
1 está pronta para voltar à verdadeira ação vicentina

Mike Nizankiewicz

Na sexta-feira 25 de março, a equipe América 1 reuniu-se online para discutir numerosas
questões, incluindo o desenvolvimento de
um plano de ação para 2022-23, a coordenação de visitas a conselhos superiores e questões com os coordenadores de zona.
Foi nomeado um grupo de trabalho composto por Frank Voehl, Coordenador da Zona 2,
Patricia Collins, Coordenadora da Zona 1, e
Mary Charles, Coordenadora de Formação,
que redigirá metas e objetivos para 2022-23
e os apresentarão ao resto da equipe para
suas contribuições e aprovação final.
O Vice-Presidente Territorial Internacional
Mike Nizankiewicz indicou que existem cinco Conselhos Nacionais que ele gostaria de visitar este ano:
Granada, Dominica, Barbados, Canadá e o Conselho
dos EUA durante a sua reunião anual. A consócia Mary
Charles indicou que as fronteiras de Granada estão
abertas e a consócia Patricia Collins disse que avisaria
tanto Barbados como a Dominica sobre esta intenção.
A Coordenadora da Juventude, Kat Brissette, fez excelentes apresentações sobre a recente reunião do
Conselho dos EUA NO meio do ano (com a presença
de Mike Nizankiewicz) e um relatório sobre o envolvimento dos jovens na SSVP. Aqui podem ser encontrados links para algumas das atividades relacionadas.

será sobre as relações vicentinas com organizações
internacionais e a Igreja. Nos últimos meses, a sua
formação online incluiu o tema da salvaguarda e a
importância da transferência de liderança dentro da
SSVP (tanto a nível de conselho como de Conferência).
Por último, os participantes na reunião felicitaram de
forma especial o Conselho Superior de Granada, que
está celebrando seu centenário. Em nome do CGI, o
ITVP Mike Nizankiewicz estará presente nesta celebração no dia 7 de maio.
Vídeos da reunião do meio do ano
https://vimeo.com/showcase/9384603

O confrade Rudolph fez um relatório muito interessante sobre um novo material de construção que poderia ter implicações muito positivas para a SSVP nos
projetos de reabilitação e reconstrução de casas. O
nome do material é Plycem Board. É impermeável,
resistente ao fogo e resistente aos terremotos. É feito
de fibrocimento e vem em tamanhos definidos.

Website e recursos para os vicentinos dos EUA
https://members.ssvpusa.org/

A consócia Mary Charles reviu seus planos para a formação contínua na Região. A sua próxima formação

Jovens do Canadá
https://www.instagram.com/ssvp.youth.ca/

Juventude dos EUA
https://www.instagram.com/svdpya/
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Primeira reunião dos Vice-Presidentes
Territoriais em 2022
Maurice Yeung

Em abril do ano passado, os ITVP reuniram-se, discutiram e decidiram
que todos os anos os Vice-Presidentes Territoriais deveriam reunir-se pelo
menos uma vez presencialmente e duas vezes via Zoom para melhorar e potencializar a
comunicação; e que uma destas reuniões deveria ser dedicada a temas especiais
A primeira reunião dos Vice-Presidentes Territoriais
em 2022 realizou-se a 9 de Abril via Zoom, das 12:00
às 16:00 (hora de Paris), e foi dedicada à discussão
de dois temas muito importantes: “Marco internacional de governança” e “Ajuda Fraterna”: desafios
e benefícios para os países”.
Além dos 12 Vice-Presidentes Territoriais e do Vice-Presidente Internacional da SSVP e do confrade
Maurice Yeung, estavam também presentes membros da Diretoria. Devido à coincidência com outra
reunião, o Presidente-geral Internacional, confrade
Renato Lima, não pôde estar presente. No entanto, o Vice-Presidente Geral, Joseph Pandian, Fellow
Larry Toumey, Tesoureiro Geral, e Fellow Sebastian
Gramajo, 2º Vice-Presidente Geral Adjunto, estiveram presentes para partilhar e trocar os seus pontos
de vista. Além disso, a consócia Marie-Francoise Salesiani-Payet, Secretária-Geral, juntou-se a nós para
a segunda parte da reunião.

este excelente documento, que permite a SSVP operar num marco adequado e transparente.
Em relação à Ajuda Fraterna, a equipe dos Vice-Presidentes Territoriais apreciou muito este precioso
sistema de financiamento e acompanhamento que é
indiscutivelmente único para a SSVP.
As Ajudas Fraternas facilitam a comunicação entre
Conferências e Conselhos a nível mundial, promovendo um espírito de compreensão, amizade e solidariedade entre todos os vicentinos. Desenvolve também
a criação de novas Conferências e Conselhos, particularmente para os novos países que são estabelecidos através dos projetos SSVP PLUS, ajudando-os na
sua formação, capacitação e expansão. As discussões
sobre este ponto foram muito úteis e foi apresentado ao Conselho Geral e à Comissão Internacional de
Ajuda Fraterna um relatório resumindo os pontos salientes do mesmo.

Para o debate sobre o “Marco Internacional de Governança”, agradecemos a participação da consócia Helen
O´Shea, Presidente do Departamento de Governança, que, além de apresentar
este documento muito importante, destacou os seus
fundamentos e explicou os
processos de reflexão que
tinham sido postos em prática, ela também respondeu
às questões levantadas durante a reunião. A equipe de
Vice-Presidentes Territoriais
acolheu com entusiasmo
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Conselho Geral promove plenária
anual em junho, em Paris
Os eventos serão transmitidos, ao vivo, pela Ozanam TV
Entre os dias 13 e 17 de junho, em Paris (França), o Conselho Geral Internacional promoverá, nas dependências
do Centro de Acolhimento Chevilly-Larue, sua plenária
regulamentar anual, em cumprimento ao disposto na
Regra, nos Estatutos da Confederação e na legislação
francesa. O local do evento pertence à Congregação do
Espírito Santo (padres espiritanos), e fica nas imediações do Aeroporto de Orly.
A plenária será híbrida, ou seja, os participantes que
não puderem comparecer pessoalmente terão a oportunidade de acompanhar tudo online. Todos os vicentinos do mundo também poderão assistir aos eventos
que serão transmitidos pela Ozanam TV, ampliando a
transparência e a boa governança no âmbito do Conselho Geral.
A programação prevê, no dia 13 de junho, o Encontro
Anual dos Vice-presidentes Territoriais. Nos dias 14 e
15, serão as reuniões da Seção Permanente e do Comitê Executivo Internacional (formado por 20 países). No
dia 16, haverá uma peregrinação em Paris nos lugares
onde viveram São Vicente de Paulo e Ozanam, além da
visita à nova sede do Conselho Geral. No dia 17, os participantes regressarão aos seus países de origem.

humanitário excepcional por meio de projetos comunitários e educacionais, com foco nas crianças pobres. Haverá ainda duas palestras especiais, uma sobre as ações
da SSVP na Ucrânia, e outra sobre o “Protocolo de Boa
Governança”, que será aprovado durante o evento.
Na pauta, constam ainda o debate sobre a logomarca
universal da Confederação, o lançamento do documento “Como fundar uma Conferência em sete semanas”,
o concurso sobre educação que será lançado pela Vice-presidência Internacional de Juventude, entre outras
iniciativas.
“Estamos organizando tudo com muito carinho e dedicação, para que a plenária deste ano seja coroada de
êxitos. Pedimos a Deus que as decisões que serão tomadas pelo colegiado sejam as melhores possíveis. O
local escolhido é propício para a realização de eventos
espirituais, com capela e toda a estrutura adequada”,
externou a consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet,
Secretária-geral.
Pedimos as orações de todos pelo êxito do evento, e
que os participantes façam bom viagem, neste momento em que a pandemia, graças a Deus, retrocede.

No evento, serão analisadas 16 resoluções que
visam aprovar os relatórios de gestão (do Presidente-geral, da Secretária-geral e do Tesoureiro-geral), as contas do Conselho Geral em 2021, a
ata da última plenária (Madri 2021), a extensão
de mandatos de alguns Conselhos Superiores
devido às restrições da pandemia, além da destinação de recursos para propósitos específicos
(como a canonização de Ozanam e eventos para
a juventude).
Durante a plenária, será concedida a Medalha
“Caridade na Esperança” à ONG “Fraternidade
sem Fronteiras”, e também será assinado um
acordo de cooperação com essa entidade, que
está presente em oito países e faz um trabalho
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Os Vicentinos e o Dia da Fraternidade Humana
Os membros das Conferências da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), os ramos
da Família Vicentina, a Santa Igreja e toda a humanidade celebraram, no último dia 4 de
fevereiro, o Dia Internacional da Fraternidade Humana
A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 2020, durante a Assembleia Geral, motivada pela crise sanitária global
gerada pelo Coronavírus, que ampliou o número de pobres, isolou as pessoas, prejudicou
a economia e acentuou as desigualdades
sociais, além das lamentáveis mortes de
milhares de seres humanos pelo planeta.
Nesses tempos tão desafiadores para o
mundo como o atual, com grande parte
da população passando por dificuldades e
necessidades, a criação do Dia Internacional da Fraternidade Humana estimula o reconhecimento valoroso das pessoas que,
não importando a cultura ou o credo, ajudam a melhorar a vida das pessoas, como nós,
membros da Sociedade de São Vicente de Paulo.
A fraternidade humana não está unicamente centrada na solidariedade (aspecto material), mas, sobretudo, na escuta amorosa às pessoas que sofrem, na ampliação da cooperação multilateral entre os povos, na
necessidade de mais união entre as nações, na aceitação das pessoas como elas são (com tolerância, sem
preconceitos ou discriminações) e no enfrentamento
à crise socioeconômica na qual estamos inseridos.
Neste dia, para marcar a data dentro da Igreja Católica, o papa Francisco publicou o documento
“Fraternidade Humana para a Paz Mundial e para a
Coexistência”, ocasião em que o Sumo Pontífice afirmou que a fraternidade é o único caminho possível
para a humanidade, tão ferida por guerras e pela
indiferença: “Ou somos irmãos ou tudo desaba”.
A pandemia, destacou Francisco, demonstrou que ninguém se salva sozinho. “Somos todos diferentes, mas
todos iguais em dignidade e, independentemente de
onde e de como vivemos, da cor da pele, da religião,
da classe social, do sexo, da idade, das condições de

saúde e econômicas, todos vivemos debaixo do mesmo céu; e por isso, devemos nos reconhecer irmãos,
sendo a fraternidade um dos valores fundamentais
e universais na base das relações entre os povos”.
O percurso da fraternidade é longo e difícil, constatou Francisco, mas é a âncora de salvação para
a humanidade. Ele enfatizou que, diante dos problemas morais da sociedade civil, é preciso responder com o sinal da fraternidade. Por fim, o
Papa convida todos a se empenharem pela causa
da paz, respondendo aos problemas e às necessidades concretas dos pobres, de quem é indefeso.
Clique no link abaixo para ler a mensagem do
papa
Italiano

Inglês

Espanhol

Árabe

Francês
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Conselho Geral representa a SSVP em diversos
órgãos no Vaticano
DICASTÉRIO PARA OS LEIGOS,
A FAMÍLIA E A VIDA

A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma entidade autônoma, com suas próprias Regras e procedimentos, mas, como qualquer entidade religiosa, tem
estreito relacionamento com a Igreja Católica, atuando juntos pela evangelização dos pobres, pela nossa
santificação pessoal e pela construção de um mundo
mais justo e irmão.

Foi criado em 2016 pelo Papa Francisco
para substituir dois Conselhos Pontifícios: “Conselho
para os Leigos” e “Conselho para a Família” (ambos
foram abolidos).

Para atingir esses objetivos, o Conselho Geral Internacional representa a SSVP em três dicastérios do
Vaticano. Veja a seguir uma síntese sobre cada um
desses órgãos.

A SSVP já foi convidada a integrar o antigo Conselho
Pontifício para os Leigos em 1974 e sempre foi convidada a participar das reuniões, estando o Presidente-geral presente em muitos eventos e reuniões.

DICASTÉRIO PARA O SERVIÇO DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL

Neste Dicastério, a SSVP é considerada convidada e
o Presidente-geral participou de todas as reuniões
para as quais foi convidada.

Foi criado em 2016 pelo Papa Francisco
para substituir muitos Conselhos Pontifícios (tais
como “Cor Unum”, Justiça e Paz, Pastoral dos Migrantes, Pastoral das Pessoas Deslocadas e Pastoral dos
Serviços de Saúde).
Todas os Presidentes-gerais da Sociedade faziam
anteriormente parte do Pontifício Conselho “Cor
Unum”, fundado em 1971 pelo Papa Paulo VI e suprimido em janeiro de 2017 pelo Papa Francisco. A participação da SSVP no “Cor Unum” remonta há muito
tempo, desde 1983.
Esta participação continua hoje no novo Dicastério,
desde 11 de novembro de 2020, quando o confrade
Renato Lima foi nomeado membro desse Dicastério.
Há muitas reuniões (virtuais e presenciais) que o CGI
participa por meio do confrade Renato e de outros
representantes, como Antonio Gianfico ou Sebastian
Gramajo.
O cardeal Peter A. K. Turkson é o prefeito.

O prefeito é o Cardeal Kevin Farrell.
www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/
pt.html
DICASTÉRIO PARA
A COMUNICAÇÃO
O Dicastério da Comunicação foi inicialmente criado sob o nome de “Secretaria de Comunicação”, pelo Papa Francisco na Carta Apostólica
“L’attuale Contesto Comunicativo”, publicada em 27
de junho de 2015.
A esta instituição da Cúria Romana foi confiada a tarefa de reestruturar “toda a realidade da qual, de diferentes maneiras, até hoje, tratou da comunicação”.
O Prefeito Paolo Rufino, que é um leigo, convidou o
Presidente-geral como observador, desde 2019.
www.comunicazione.va/it.html

www.humandevelopment.va/es.html
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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).
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23 de Abril: 189º aniversário de fundação da
Sociedade de São Vicente de Paulo
Parabéns a todos os nossos confrades e consócias em todo o mundo
França, 23 de Abril de 1833. Um grupo de jovens
estudantes universitários, confrontados com as
desigualdades e injustiças sociais, decidem tomar
medidas na esperança de mudar o mundo. Para
este fim, organizam a primeira “Conferência de Caridade”, um grupo de amigos que querem partilhar
a sua fé e traduzi-la em ação.
Oração, amizade e ação juntam-se para visitar o
bairro Mouffetard, um dos mais pobres de Paris.
E uma Filha da Caridade, a Irmã Rosalie Rendu, os
acompanha e guia, instruindo-os nos ensinamentos de São Vicente de Paulo.

Em 1834, as Conferências tomaram o santo como
seu padroeiro e dedicaram-se à Virgem Imaculada.
No ano seguinte foi publicado o primeiro Regulamento e em 1839 foi constituído o Conselho Geral
Internacional.
Atualmente, temos 800.000 membros, que participam em 48.000 Conferências em 153 territórios (em
crescimento), e ajudando 30 milhões de pessoas
por ano. O Conselho Geral Internacional, inspirado
pelo legado dos nossos sete fundadores, felicita todos os nossos membros em todo o mundo pelo 189º
aniversário da Sociedade de São Vicente de Paulo.
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Lideranças do MISEVI visitam a sede do
Conselho Geral em Paris
No dia 1º de fevereiro, o Conselho Geral
Internacional teve a alegria de receber
duas das maiores lideranças do MISEVI
(Missionários Leigos Vicentinos): o presidente
Ribel Elias (Líbano) e a tesoureira Mônica
Villar (Espanha)
Ribel e Mônica estavam em Paris para participar da
reunião anual da diretoria internacional do MISEVI, e
aproveitaram o momento para visitar a sede geral da
Sociedade de São Vicente de Paulo, sendo recebidos
pelo assessor especial do Conselho Geral, Gonzague
de Raulin.
Na nossa sede, eles conheceram todas as dependências do local (como o Espaço Histórico Ozanam,
a capela, a galeria de fotos do Presidentes-gerais e a
biblioteca), ocasião em que tiveram acesso a informações sobre os valores e princípios da SSVP, a história dos sete fundadores e as realizações do atual
mandato. “Pudemos conhecer um pouco mais sobre a vida e a família de Antônio-Frederico Ozanam,
numa magnífica visita guiada. Descobrimos uma faceta mais humana e familiar do beato Ozanam”, enfatizou Mônica.

que muitas vocações leigas surjam, sobretudo entre
os jovens e casais”.
O MISEVI é um dos ramos mais novos da nossa querida Família Vicentina (criado em 2001), e possui
convênio de colaboração com a SSVP, assinado em
setembro de 2021 durante a Plenária Anual do Conselho Geral, realizada em Madri. O convênio prevê
eventos de formação conjuntos, além da parceria
institucional para a criação de novas Conferências
Vicentinas e apoio à extensão do MISEVI a novos territórios, gerando benefícios mútuos.
A entidade está presente, atualmente, em 18 países
(e crescendo rapidamente, graças a Deus): Estados
Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colômbia, Brasil,
Peru, Argentina, Espanha, Líbano, Egito, Irlanda, Panamá, Polônia e Eslováquia.

O presidente Ribel assim se manifestou: “Apreciei
muito essa visita. Vamos dar continuidade ao compromisso de nos aproximar e fortalecer os laços de
colaboração entre a SSVP e o MISEVI, unidos em oração em torno de São Vicente e de Ozanam, abraçando o mundo numa rede de caridade. Juntos, somos
mais eficientes e mais propositivos em ações relacionadas os mais vulneráveis”.
Aproveitando a oportunidade da visita, o Presidente-geral Internacional, confrade Renato Lima de Oliveira, mandou uma mensagem especial aos líderes
do MISEVI: “Sigam firmes em sua missão missionária,
ao levar o carisma vicentino aos pobres, estimulando
nomeadamente as vocações leigas, que são tão importantes para a Igreja”. E acentuou: “Oremos especialmente pelo sucesso das ações do MISEVI e para

O presidente Ribel Elias (Líbano)
e a tesoureira Mônica Villar (Espanha)
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Andrés R. M. Motto, CM.
Assessor Espiritual Internacional

Os vicentinos e a misericórdia
Meus queridos irmãos e irmãs da Sociedade de São
Vicente de Paulo, convido vocês nesta meditação para
refletir sobre a maravilhosa virtude da misericórdia.
Por isso eu quero começar compartilhando algumas
memórias: nasci em uma família com valores cristãos.
Também, na minha cidade de Luján, estudei em uma
escola católica cristã administrada pelos Irmãos Maristas. Por sua vez, minha paróquia era ao mesmo tempo
um conhecido santuário mariano, o da Nossa Senhora
de Luján. Essa paróquia era dirigida por padres vicentinos (também chamados de Paúles ou Lazaristas, como
preferir). Com todos eles aprendi muitas coisas boas e
por isso agradeço a Deus. Mas a imagen de Deus que
aprendi era a de um Deus severo. Ele era mais temido

do que amado. Passaram muitos anos até que pudesse experenciar o Deus da misericórdia cristã. Compartilho esta história porque talvez algo semelhante
tenha acontecido a vários dos que ouviram ou leram
isso. Portanto, convido você a redescobrir a misericórdia de Deus.
Reflexão no plano bíblico
Um dos aspectos de Deus que o identifica como tal, é
a sua misericórdia. A Escritura tem muitas passagens
que falam e manifestam a misericórdia de Deus. Vejamos alguns exemplos: “Yahweh é um Deus misericordioso e compasivo, lento para a cólera e rico no amor
verdadeiro, que mantém seu amor por mil gerações,
que perdoa a culpa, a rebeldia e a pecado ... ”(Ex 34,67). Esta é uma das passagens que melhor sintetiza a
dimensão misericordiosa da Deus. Ele é descrito como
compassivo e misericordioso; um Deus que conhece o
ser humano e é por isso que ele é capaz de compreender e aceitá-lo.
O Salmo 103, 8-14, explica que Deus não nos ama
com um afeto superficial e passageiro, mas sim com
seu amor que pode até nos dar seu perdão total. Este
salmo descreve o que é a misericórdia de Deus: amor,
conhecimento do homem, bondade, perdão, esquecimento do mal feito, carinho e ternura.
Mostra a Deus que ele se relaciona com a criatura e
lhe concede perdão quando se arrepende, não por
mérito do homem, mas por total gratuidade divina.
Desta forma, Ele externaliza o amor infinito que ele
tem por cada um de nós.
Se formos ao Novo Testamento, Jesus na parábola do
Pai Misericordioso (Lc 15,11-32) nos mostra o coração
misericordioso e amoroso que o Pai tem por cada um
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de nós, motivando-nos
a voltar sempre para Ele.
Jesus é a expressão viva
da misericórdia do Pai,
que nos enviou o seu
próprio Filho para que
tenhamos uma vida
plena (Jo 3,16).

Os vicentinos e a misericórdia

A misericórdia é um elemento
transversal a todas as obras de
caridade de Vicente de Paulo

Reflexão no plano eclesial
Devemos reconhecer
que, por diferentes razões, por séculos nós
cristãos
enfatizamos
mais a severidade divina, produzindo uma religiosidade
muito sustentada no medo de Deus. Simplificando as
coisas, direi que com a chegada de um homem extraordinário como foi o Papa São João XXIII que se revelou uma nova forma de evangelizar, mais fiel ao projeto
Jesus. Ou seja, uma pastoral centrada na misericórdia.
Esse espírito que ele projetou para o Concílio Vaticano
II. Como expliquei no discurso de abertura, ao convidar
os cristãos a não condenar os outros, mas sim a recorrer ao remédio da misericórdia. Anos depois, essa tendência seria manifestada e aprofundada em uma série
de documentos pontifícios: São João Paulo II dedica a
este tema sua segunda encíclica: Dives in misericordia.
Bento XVI, o desenvolve logo depois em duas de suas
encíclicas, Deus caritas est e Caritas in veritate. Tudo
isso vem à tona quando o papa Francisco proclama o
Ano Santo da Misericórdia. Certamente existe uma continuidade, mas também uma novidade em relação aos
últimos 40 anos. Para mim, a mudança está no seguinte. Os últimos papas tinham uma postura favorável em
relação à misericórdia. Mas essa posição nem sempre
foi consistente com os compromissos que fizeram e
com os grupos que promoveram. Uma vez que muitos
deles eram de grande severidade e rigidez. Além disso,
boa parte de seus esforços foi dedicada à confirmação
da doutrina e disciplina atual.
Nas mensagens de Francisco, é perceptível que o foco
da atenção muda decididamente em direção à misericórdia. A referência à verdade está e é conhecida pela
grande maioria. Portanto não parece estar à caça do último teólogo que disse algo estranho e o expressou em
um documento para todo a Igreja. Uma Igreja centrada

na misericórdia cria um
clima mais parecido com o
projeto de Jesus.

A verdade é que a falta de misericórdia tem
um impacto negativo na
pastoral. Me encorajo dizer que é uma das coisas
que mais se distanciam
da Igreja, pois as pessoas
esperam encontrar em
nós pessoas normais e
misericordiosas, não juízes ou fanáticos. Existem
setores que culpam os cristãos pela faltade misericórdia
e dureza. Isso às vezes vem junto com a hipocrisia ou
com alguns traços psicológicos. Muitas dessas críticas
podem ser exageradas ou inventadas. Mas também sabemos que outras são dolorosamente verdadeiras.
Pela identidade vicentina
De nossa parte, nossa vocação é levar para o mundo
dos pobres a misericórdia de Deus. Visto que a misericórdia é um elemento transversal a todas as obras
de caridade de Vicente de Paulo. Isso ele aprende ao
contemplar a vida de Jesus. Ele até tende a dizer que
peçamos a Deus “pelas entranhas da sua misericórdia”
. Frederico Ozanam disse “Sem dúvida a misericórdia de
Deus é grande”. Repito, sendo coerentes, vamos levar
a misericórdia de Deus para as classes trabalhadoras,
operários e também os desempregados, os aflitos, os
excluídos e os enfermos. É nosso dever pastoral.
Alguns pontos a serem aprofundados
1 Como foi minha educação religiosa? Severa ou misericordiosa?
2. Fui capaz de superar os defeitos de uma educação
psico-rígida?
3. Que imagem de Deus eu tenho?
4. Como expresso a misericórdia em meu serviço aos
pobres?
5. Convido você a se aprofundar neste tema lendo o
belo livro do cardeal Walter Kasper, A Misericórdia.
Chave para o Evangelho e da vida Cristã. Santander.
SalTerrae. 2012
1 ES XI, XI, 180.
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Acordo entre Depaul
e SSVP Irlanda
Em 10 de janeiro, Depaul e a Sociedade de São Vicente de
Paulo (SSVP) chegaram a um acordopara Depaul assumir a
gestão do serviço para moradores de rua da SSVP na cidade
de Cork
A Depaul é uma das principais instituições de atendimento a moradores
de rua da Família Vicentina, tanto na República da Irlanda como na
Irlanda do Norte. Fundada em 2002, a Depaul administra atualmente
mais de 30 serviços especializados de alojamento e divulgação, e tem
estado navanguarda da prestação de serviços adicionais para os semteto durante a atual pandemia. A Depaul oferece mais de 600 lugares de
alojamento por noite e, em 2020, apoiou maisde 3.500 pessoas. A SSVP
está transferindo a gestão de sete abrigos para o Depaul devido aseu
alto nível de especialização na prestação de serviços.
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O Taoiseach (Primeiro-Ministro) Micheál Martin
assistiu a esta transferência de serviços em Deerpark
House, um centro que ele mesmo abriu em 2002, e
disse:
“Este acordo demonstra a responsabilidade, previsão e
visão de duas organizações quese reúnem para causar
um impacto positivo nas pessoas que enfrentam
a falta de moradia.Nosso plano “Moradia para
todos” visa apoiar os mais vulneráveis, aumentando
significativamente o número de moradias para aqueles
que se encontram sem teto e necessidades mais
complexas. No entanto, o caminho para a erradicação
dos sem-tetoestá vinculada às contribuições de
organizações como Depaul e SSVP, que trabalham
juntas de forma progressiva e transformadora para
atender as necessidades em constante mudança das
pessoas que enfrentam a situação de rua.

Acordo entre Depaul
e SSVP Irlanda

Tendo inaugurado este centro em 2002 como
Ministro da Saúde, gostaria de elogiar e agradecer
aos funcionários e voluntários da Sociedade de São
Vicente de Paulo que trabalharam incansavelmente
ao longo dos anos para apoiar as pessoas afetadas
pela falta de um lar ou a insegurança habitacional.
Eu sei que este trabalho continuará através de seus
projetos de habitação social e através das 1.200
Conferências locais que trabalham em toda a ilha da
Irlanda. Estou ansioso para ver o inestimável trabalho
que Depaul fará no futuro para esta comunidade e
outras.”
Veja o comunicado completo (em inglês)
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Síria

Inauguração do Lar de Idosos da
SSVP de Aleppo
A inauguração da casa foi um ato festivo na presença de cinco bispos, que representavam todas as igrejas católicas e ortodoxas de Aleppo
Após mais de onze anos de guerra e com o apoio da CIAD, da Ajuda à
Igreja que Sofre, do Oeuvre d’Orient e da Missão Pontifícia, o Lar de
Idosos da SSVP em Aleppo foi completamente renovado. Nossos idosos
agora estão muito felizes em voltar para casa, com todos os cuidados e
assistidos pelos membros da SSVP de Aleppo.

54

noticias do mundo

Festival da Canção Cristã de
Sanremo 2022
Um grupo vicentino representa nosso carisma na primeira
edição
Nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, na incomparável cidade de Sanremo, aconteceu a primeira edição deste festival que contou com a participação do
grupo vicentino “Serviens in Spe” formado por Davide Rossi, presidente
de uma Conferência do Conselho Central de Milão, músico e compositor,
e a cantora de ópera Carmela Iacono. Ambos interpretaram a música
“The Vincentina Prayer” (a oração dos Vicentinos), do Álbum “Ho smesso di esser solo” (Eu deixei de estar sozinho) que já está à venda desde
fevereiro no site da editora Rusty Records.
O meio de comunicação oficial do Festival
foi a Rádio Vaticano Vatican News e o evento, além de contar com
o patrocínio da Câmara
Municipal e da Diocese de Ventimiglia-Sanremo, foi transmitido
pelo canal de televisão
nacional Padre Pío Tv,
pela TivùSat e pela Sky;
assim como via streaming para todo o mundo em www.teleradiopadrepio.it.
Nas palavras de Silvana Tondi, presidente
do Conselho Central
de Milão, “A entrada
no festival desta música foi para nós um sinal do valor que é dado ao nosso carisma, que
deseja atender todas as formas de pobreza no
mundo de hoje; e também é um testemunho
de como cada pessoa pode expressar seu serviço a Deus, no caso de Davide, por meio de
fazer parte da Sociedade de São Vicente de
Paulo e pela sua música.
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Venezuela

O Conselho Geral e o
Dia Mundial dos Pobres 2021
Projeto alusivo à data ajudou a 100 famílias da Venezuela
O V Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, foi celebrado no
dia 14 de novembro de 2021. Em mensagem alusiva a essa data o Pontífice
fez uma apelo a todos os católicos por “... uma abertura a um movimento de
evangelização que, em primeira instância, encontre os pobres lá onde estão.
Não podemos ficar à espera que batam à nossa porta!”, afirmou.
A Sociedade de São Vicente de Paulo também não podia ficar alheia a essa
convocação do Santo Padre. Por isso, o Conselho Geral Internacional solicitou a todos os Conselhos Nacionais que realizassem atividades alusivas à data e escolheu a Venezuela,
país da América do Sul, para realizar uma ação afirmativa
alusiva a essa data.
Em parceria com o Conselho Nacional da SSVP da Venezuela, foi elaborado um projeto de ajuda a 100 famílias carentes, previamente indicadas pelas conferências vicentinas do
país, para receber um auxílio em dinheiro para suas despesas mais urgentes às vésperas das festas do Natal.
O projeto previa a entrega dos recursos à SSVP da Venezuela
em duas parcelas. Dessa forma, após o recebimento do relatório de prestação de contas da entrega da primeira parte
das doações, o CGI transferiu a segunda parte da doação ao
Conselho Nacional da Venezuela, que está agora realizando
a entrega dessas doações a cada uma das famílias atendidas. O projeto entregou a cada uma das 100 famílias a quantia de 100 USD, totalizando 10.000 USD.
Segundo a Presidente do Conselho Nacional da SSVP da
Venezuela, consocia Josefina Abreu De Gonçalves, a ajuda
recebida foi entregue a famílias em situação de extrema
pobreza: “... a ajuda foi entregue a famílias em situação de
extrema pobreza indicadas por nossas conferências. Os Presidentes das
conferências acompanharam um representante de cada grupo familiar na
utilização dos recursos para a compra de alimentos, medicamentos e pagamento de exames médicos”.
A SSVP está presente na Venezuela desde o ano de 1885 (142 anos) e conta com 300 membros ativos distribuídos em 34 conferências que atendem
atualmente a cerca de 900 pessoas.
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SSVP do Brasil tem um novo
Presidente Nacional
Cerimônia de posse no Rio de Janeiro contou com a presença de grande número de vicentinos
O novo Presidente Nacional da SSVP do Brasil tomou posse no último
dia 9 de janeiro de 2022. O evento ocorreu na Catedral Metropolitana
de São Sebastião do Rio de Janeiro. O novo presidente, confrade Márcio
José da Silva, e a nova diretoria tomaram posse para cumprir o mandato
de quatro anos. A cerimônia reuniu grande número de vicentinos, com
todos os protocolos de saúde necessários para este momento.
A cerimônia de posse foi precedida de Missa celebrada pelo Arcebispo
Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Paulo Romão. Logo após
a celebração da santa missa foi iniciada a cerimônia de posse, presidida
pelo confrade Julio Cesar Marques de Lima, Vice-presidente Territorial
do CGI para a região América 3 (América do Sul).
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Ao dar posse ao novo Presidente Nacional, o Vice-presidente Territorial América 3 agradeceu o Presidente Nacional que terminava o seu mandato, confrade Cristian Reis da Luz, pela estreita colaboração
entre a SSVP do Brasil e o CGI durante o seu mandato. Enfatizou ainda a importância da participação da
SSVP do Brasil no desenvolvimento de futuros projetos em nível internacional: “O movimento vicentino
internacional conta com a presença ativa e a experiência da SSVP brasileira em diversas áreas, apoiando
a nossa missão de avançar no serviço aos mais Pobres”, enfatizou.
Após assinar o Termo de Posse, o novo Presidente apresentou os membros da nova diretoria nacional para o período 2022/2026 e proferiu o seu
discurso de posse. O confrade Marcio agradeceu

SSVP do Brasil tem um novo Presidente
Nacional

a diretoria anterior, que conduziu a SSVP brasileira nos últimos 4 anos e apresentou o lema para
o seu mandato: “Ser vicentino, uma vocação vivida na Conferência e junto aos Pobres”. Reforçando esse lema, afirmou: “Precisamos compreender
que vocação na caminhada de fé se define como
um chamado de Deus, um chamado para amar e
servir os mais Pobres onde estiverem, amenizando
seus sofrimentos, socorrendo suas necessidades e
servindo-os na esperança”.
A SSVP do Brasil conta atualmente com 134.000
membros distribuídos em 15800 conferências. Além
dos trabalhos realizados diretamente junto a mais
de 290.000 pessoas atendidas pelas conferências, a
SSVP brasileira mantém 625 Obras Sociais (Lares de
Idosos, creches, hospitais e outras).
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Celebração do Dia Nacional da
Mulher do Conselho Nacional da
Índia
O Conselho Nacional da Índia celebrou o Dia da Mulher no
domingo 6 de março, dois dias antes do Dia Internacional
da Mulher. O tema de 2022, “Quebrar os Preconceitos”, foi
apresentado pelo confrade Dr. A. Francis, Coordenador de
Orientação e Formação Asia I
As celebrações foram abertas pelo Presidente-geral Renato Lima de Oliveira que, no seu discurso, disse que a presença das consócias na Sociedade era muito importante e recordou a figura da Irmã Rosalie Rendu
como a primeira mulher a estar envolvida na instituição. Ela ajudou os
nossos pais fundadores a organizar a primeira Conferência em Paris e
também a realizar as visitas domiciliárias.

Renato Lima disse que as consócias têm qualidades muito importantes,
tais como: energia, caridade, capacidade de resolução de problemas e
compaixão pelos pobres. A Sociedade precisa de mulheres nas Conferências e a todos os níveis da estrutura organizacional da SSVP. O Presidente-geral referiu-se também à consócia Marie Françoise Salesiani-Payet, a primeira mulher a assumir o cargo de Secretária-Geral dentro
da Sociedade, e o seu desejo de que em breve tenhamos a oportunidade
de ter a primeira mulher a assumir a responsabilidade de Presidente-geral. Ele concluiu o seu discurso felicitando Jude Mangalraj, Presidente
Nacional da Índia, e a sua equipe, pela organização das celebrações.
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Espanha

Ajuda ao povo ucraniano e
transferência de refugiados
Por iniciativa do Conselho Particular de Bilbau e com a
colaboração do Conselho Nacional de Espanha, os comboios
de ajuda humanitária são enviados para a fronteira
O conflito na Ucrânia provocou um intenso movimento de milhões de
refugiados que fogem do seu país para destinos mais seguros. Em resposta à necessidade de assistência, tanto aos refugiados na fronteira
como aos que desejam mudar-se para Espanha, o Conselho Particular
de Bilbau organizou um comboio composto por 10 vicentinos e voluntários que, em 5 furgões cheios de alimentos e outros bens essenciais,
partiram para a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia em 14 de março.
Na tarde de 15 de março, após uma viagem de cerca de 2.500 quilômetros, os alimentos foram entregues à Família Vicentina Polaca em Cracóvia, que está assistindo aos refugiados. Após algumas horas de descanso
no seminário da Congregação da Missão em Cracóvia, o comboio partiu
para a fronteira perto de Dołhobyczów (Polônia), onde resgataram 27
ucranianos, principalmente crianças, mulheres e pessoas idosas.
No dia 18 de março, o comboio chegou a Espanha e os refugiados foram
acolhidos por famílias do País Basco e de Navarra, graças ao apoio de
duas associações de amigos da Ucrânia em Irun e Bilbau.
O Conselho Particular de Bilbau já está organizando um segundo comboio que também receberão apoio financeiro do Conselho Nacional da
SSVP Espanha através das doações que foram generosamente recebidas
por esta causa.
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Manual estabelece diretrizes para
o Projeto SSVP PLUS
O documento orienta as Vice-presidências Territoriais nas
atividades de expansão da SSVP para novos países
EJá está disponível no site do CGI o Manual SSVP
PLUS, desenvolvido pela coordenação geral do Projeto. O Manual apresenta as principais diretrizes que
devem ser seguidas pelas equipes das 12 Vice-presidências Territoriais do CGI nas iniciativas de fundação de uma primeira conferencia vicentina em países onde a SSVP ainda não se faz presente. Os países
alvo do projeto foram identificados identificados e
ranqueados previamente conforme a complexidade
para a realização da iniciativa.
O documento estabelece que a processo de fundação da SSVP em um novo país deve ser realizado
em 3 etapas. Na primeira etapa, de planejamento, são realizadas ações de identificação de grupos
de apoio locais, estabelecidos os primeiros contatos com a hierarquia da Igreja local e preparação
da primeira visita ao país. Na segunda etapa, de
implementação, a equipe do projeto realiza a
primeira visita ao país para difusão de informações sobre a SSVP, realização de encontros e reuniões com pessoas interesadas em
participar da SSVP e visitas às autoridades da
Igreja local. Já a terceira etapa, de consolidação,
inclui as reuniões preparatorias para formação
da nova conferência e outra visita da equipe do
projeto ao novo país para a fundação formal da
conferência e realização de uma sessão de treinamento para os novos vicentinos.

tivas em andamento envolvendo a possibilidade de
fundação da SSVP em outros 8 novos países.
O Presidente Geral Internacional, confrade Renato
Lima de Oliveira, reforça a importancia do Projeto
para a SSVP: “Além de representar a possibilidade de
levar a ajuda da SSVP aos Pobres de outras partes do
mundo, o projeto de expansão representa um sonho
de Ozanam e dos demais fundadores da SSVP”, afirmou.
Manual SSVP PLUS

O Projeto SSVP PLUS é uma iniciativa que
visa expandir a SSVP a novos países, em
cumprimento a um dos objetivos
estratégicos do CGI. Através dessa iniciativa já foram fundadas
conferências em 7 novos países (Liberia, Albania, Chipre,
Ilhas Caymán, Vaticano, Tanzania e Cabo Verde. Para os dois
próximos anos existem inicia-
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Encontro de Jovens de São Tomé e Príncipe
Crescer na fé e no serviço aos mais necessitados
Os jovens de São Tomé e Príncipe reuniram-se no dia
13 de fevereiro para realizar o encontro nacional na
cidade de Guadalupe, perto de Santo Tomé, a capital.
O ato começou bem cedo, por volta das 7 da manhã, com uma missa que teve a intervenção de
Edgarnilson Ceita, responsável pela juventude do
conselho nacional, que falou sobre a atividade dos
jovens no país e a intensificação do seu serviço aos
mais necessitados com o objetivo de que a SSVP
cresça na fé e no amor ao próximo.
Mais de 20 jovens participaram deste encontro,
que teve momentos de oração e formação (sob o
lema “Missão Vicentina”), de visitas domiciliares à
casa de uma assistida que sofre de paralisia cerebral (e a quem foi doada uma cadeira de rodas) e
de fraternidade, com visita a um parente de uma
consócia a que havia sofrido um acidente de trânsito há alguns dias.

Graças às novas tecnologias, os jovens desfrutaram
de uma videoconferência com confrade brasileiro Fabiano Falconi do conselho central de Susano
, conselho metropolitano de São Paulo, que falou
com eles sobre o quão maravilhoso é fazer parte
desta família vicentina, onde reina o espírito de
amor ao próximo, o carinho e compreensão entre
os jovens e o crescimento na fé.
Esses jovens recebem o apoio da SSVP do Brasil
para ajudar os mais necessitados. A consócoa brasileira Renata Mancini, delegada de formação internacional para America 3 está em constante comunicação com eles e é “sua fada madrinha”.
Para finalizar este encontro, todos os jovens partilharam um almoço de confraternização na casa de
uma das consócias e desfrutaram da felicidade de
estarem todos juntos, em comunidade.
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Relatório anual 2021
Sociedade de São Vicente de Paulo
CONSELHO GERAL INTERNACIONAL

RELATÓRIO ANUAL DA CIAD

2021

A Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento é
uma das ferramentas de solidariedade internacional do CGI
que apoia a SSVP no mundo para ações humanitárias emergenciais e programas de reabilitação em caso de catástrofe,
bem como para projetos sociais e de desenvolvimento sustentável.
Apresentamos-lhe o seu relatório anual de 2021. Apesar da
atividade reduzida devido à pandemia, a CIAD conseguiu
ajudar 31 países, num montante total de cerca de 350.000
euros. Alguns projetos realizados pela Comissão são detalhados no relatório: Reconstrução de casas na Indonésia;
apoio aos refugiados no Líbano; ajuda alimentar em Madagáscar; desenvolvimento agrícola no Haiti; apoio a um lar
de idosos na Colômbia e muito mais…
Convidamos você a ler o relatório!

Baixar

CIAD lança o Apelo Anual
de Solidariedade
Caros presidentes nacionais, irmãos e Irmãs:
Anexamos o Apelo Anual - 2022 “Juntos somos melhores”, uma
campanha global destinada à SSVP em todo o mundo e que visa
arrecadar doações para o Fundo Internacional de Solidariedade
(FIS) do Conselho Geral.
O Presidente-geral, Renato Lima de Oliveira, e a Presidente
do FIS convidam você a lê-lo com atenção e compartilhá-lo
amplamente com seus Confrades e Consócias, Conselhos e
Conferências.
Obrigado por sua generosidade!
Saudações vicentinas

Baixar
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O Projeto Estratégia-25
reduz as desigualdades
O foco desta iniciativa está na redução da
pobreza nos 25 países mais pobres do mundo
O Conselho Geral Internacional (CGI), sempre preocupado em prestar os melhores serviços à bases vicentinas, e em total sintonia com as Nações Unidas na redução da pobreza e das desigualdades sociais, acaba
de lançar o Projeto Estratégia-25.
Este projeto foi desenvolvido pelo confrade Arthur
Schultze, coordenador da Comissão Internacional de
Ajuda Fraterna Internacional (cuja sigla em inglês é
ITC), a pedido do confrade Renato Lima de Oliveira,
16º Presidente-geral Internacional, e tal iniciativa será
prioritária nestes dois últimos anos do mandato.
O CGI utilizou os seguintes critérios para identificar os
25 países mais carentes: a) pobreza extrema (renda
inferior a US$ 2,00 por dia); b) nações que estão recebendo pouco ou nenhum financiamento; c) países
com altos níveis de pobreza extrema, mas que atualmente estão recebendo níveis razoáveis e aceitáveis
de financiamento; d) países que são tanto irmanados
quanto não irmanados; e) países com 25% da população enfrentando a pobreza extrema; e f) outros países
considerados pelo CGI devido a razões especiais.

para implantar o Projeto Estratégia-25 nos seguintes
países: Etiópia, Burundi, Madagascar, Guiné-Bissau,
Ruanda, República Centro-Africana, Serra Leoa, Togo,
Costa do Marfim, Senegal, Libéria, Mali, Eritréia, São
Tomé e Príncipe, Moçambique, Congo Brazzaville, Camarões, Chade, Eswatini, Angola, Namíbia, Sudão do
Sul, Haiti, Venezuela, Honduras e Paquistão.
“A pobreza é definida como não ter bens materiais ou
renda suficiente para cobrir as necessidades pessoais
básicas de uma pessoa, às vezes tão extrema, onde
falta comida, roupas e abrigo a uma pessoa. Assim, o
Projeto Estratégia-25 foi criado para melhor atender
os mais necessitados em nossa Sociedade para os próximos anos”, explicou o confrade Arthur.
Haverá áreas-chave nas quais o Conselho irá concentrar para alcançar sucesso com o Projeto Strategy-25:
projetos baseados na comunidade; projetos sociais
e educacionais; fornecer apoio financeiro tanto aos
países membros irmanados quanto aos não irmanados; comunicação crescente entre coordenadores de
Ajuda Fraterna Internacional, doadores e receptores;
identificar novos países doadores; e incentivar os países doadores atuais, se possível, a aumentar suas contribuições.
“Quem for gentil com os pobres empresta ao Senhor,
e Ele os recompensará pelo que fizeram” (Provérbios
19, 17).

“A partir deste projeto, os países mais ricos de nossa
Confederação poderão direcionar melhor suas generosas doações, para melhor focalizar as necessidades reais destes 25 países, que são considerados, pelo Banco Mundial, os mais pobres do
mundo. Se quisermos construir uma verdadeira rede de caridade, precisamos ajudar os
mais necessitados, caso contrário, nunca alcançaremos a igualdade tão sonhada por nossos fundadores e por todos os habitantes deste
planeta”, enfatizou o Presidente Renato Lima.
O Conselho Geral Internacional, através de seus departamentos de solidariedade (Comissão Internacional de Ajuda Fraterna e Comissão Internacional de
Apoio & Desenvolvimento), trabalhará em conjunto
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María Luisa Téllez
Vice-Presidente Internacional
para Formação e Treinamento

Conforto espiritual
Nos próximos meses, nós vicentinos devemos preparar-nos para um trabalho e generosidade a mais,
especialmente nos países ocidentais da Europa onde a guerra na Ucrânia deixará muitos homens, mulheres, idosos e crianças em necessidade material e espiritual.
Da nossa parte, devemos refletir e viver numa “economia de guerra” como os nossos irmãos. Devemos
ser mais austeros, comprar o necessário, não desperdiçar e, com esta economia, devemos ajudar os
nossos irmãos e irmãs, os mais empobrecidos, seja qual for a causa.
Mas se quisermos ajudá-los com bens materiais, somos também obrigados a trazer-lhes conforto. O
conforto espiritual de um irmão que os escuta, que lhes dá paz, que é o servo e intermediário do Senhor,
da Sua mensagem.
Desse Deus que se preocupa com todos, mesmo que por vezes o Seu “silêncio” nos ultrapasse.
Por esta razão, devemos ser nós, em Seu nome, a trazê-lo até eles, recordando-nos da dupla obrigação
que temos como cristãos e vicentinos. Dar o pão, dar-nos, aprender a escutar, dar o nosso tempo, e
aproximar de Deus aqueles que sofrem.
No próximo número do Ozanam Network,, a fim de melhorar e desenvolver a nossa capacidade de oferecer conforto espiritual, daremos algumas chaves para “Aprender a escutar”.
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Víctor Martell
Confrade SSVP

Ser vicentino à minha maneira
Outro dia encontrei um irmão católico que não via
há muito tempo e ele me disse que havia entrado
na Conferência de São Vicente de sua paróquia.
Isso me encheu de alegria, pois quando alguém
começa a ajudar os necessitados é motivo de satisfação porque essa pessoa entendeu a mensagem
de ser um cristão: Ajudar os pobres deve ser nossa
primeira missão.

Qual não seria meu desânimo quando me disse
que, por conta da pandemia, não estavam visitando as famíilas em suas casas. Faziam os necessitados virem à paróquia e lá os entrevistavam, estudavam como ajudá-los com os poucos recursos
que tinham. Diante disso eu disse:
Irmãos, as regras da nossa Sociedade são muito claras e nunca, por qualquer motivo, devemos
cancelar as visitas às famílias em suas casas. Você
não deve se sentir mal por
eles morarem em uma casa
maior que a sua, porque
devemos pensar que não
somos ninguém para julgar.
Recentemente visitei uma
família que também morava em uma casa grande, e
quando conversei com eles,
eles me explicaram que perderam seus empregos por
causa da pandemia. Primeiro, colocaram o homem e
sua esposa para trabalhar ;
mas, quando o proprietário
viu que podia fazer sozinho
a atividade, tirou-os do trabalho. Por conta disso, não
podiam pagar as contas da
casa e não tinham nem o
que comer. Qual é a nossa
obrigação nesse caso? Em
primeiro lugar, temos que
oferecer alimento e tentar
negociar com o banco e ex-
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plicar que é devido à pandemia, buscar ajuda do
governo para esses casos e um novo emprego. E
eu não estou falando sobre pagar-lhes só um mês,
porque no próximo mês será o mesmo. Trata-se de
tirá-los dessa situação para que suas vidas sejam
transformadas. Esse é o nosso objetivo.
Esperemos que esta pandemia nos faça refletir sobre a necessidade de pregar todos os dias a todos
que se sentem cristãos, cuja obrigação é ajudar
aquele que nada tem neste momento de dor. Devemos ensinar algo que muitos têm esquecido que
é a virtude da Caridade. Aqueles que lêem
a Bíblia e falam muito
dela devem ler Mateus 25 onde se fala
sobre como ganhar
o abraço de Jesus no
dia de sua morte se
cumprirem esse mandamento, que não é
só para católicos, mas
sim para todos os cristãos de qualquer denominação.
Nossa Sociedade não
busca ter filiados,
porque ser vicentino
não é uma intenção,
é uma vocação. Não
é só mais um ministério, é uma entrega
completa aos nossos mestres, os Pobres, até o fim
de nossos dias na terra. Não é fácil, temos que nos
sacrificar e, por favor, não façamos como aquele
jovem que, quando Jesus lhe pediu que o seguisse, porém abandonando seus bens materiais, ficou
petrificado e não o seguiu. Talvez, hoje, depois de
tantos anos, esteja chorando por não ter feito.
Neste novo ano, façamos a intenção de abraçar
as virtudes teologais em nossas vidas. Tenhamos
FÉ que nosso trabalho é abençoado por Deus e,
embora às vezes não tenhamos recursos, Ele o facilitará. Vamos ter ESPERANÇA que estejamos lutando por um mundo melhor, em que os pobres

Ser vicentino à minha maneira

Nossa Sociedade não busca ter
filiados, porque ser vicentino
não é uma intenção, é uma
vocação. Não é só mais um
ministério, é uma entrega
completa aos nossos mestres, os
Pobres, até o fim de nossos dias

não sejam maltratados. Tenhamos CARIDADE com
todos aqueles que vemos que precisam de ajuda,
não vamos esperar que eles venham até nós, vamos procurá-los. Lembre-se que existem pobres
vergonhosos e que eles nunca vão pedir nada.
Felicito aqueles que o fazem em sigilo, sem se gabar, sem que ninguém saiba, porque deles é o Reino dos Céus. Isso de ser vicentino à minha maneira, é o mesmo que dizer que sou católico à minha
maneira, sou cristão à minha maneira, por isso as
regras existem, os mandamentos... eles estão aqui
e devemos cumpri-los, mais do que um dever é
nossa obrigação.
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Notícias das
Nações Unidas
em Genebra
O Conselho de Direitos Humanos da ONU
(CDH) nomeou o Dr. Ian Fry como o seu
primeiro Relator Especial para a promoção e
proteção dos direitos humanos no contexto
das mudanças climáticas
Marie-Françoise Salesiani-Payet, nossa representante junto da ONU em Genebra, acompanhou este
longo processo e tem o prazer de partilhar convosco
esta boa notícia.
Estamos todos conscientes do quanto está em jogo
com as mudanças climáticas, e o Papa Francisco tem
sido tão insistente que os cristãos e todas as pessoas de boa vontade devem desempenhar o seu papel
neste movimento, que é natural que a SSVP também
fizesse parte deste quadro internacional, de acordo
com Laudato Si’ e Fratelli Tutti.
Os vicentinos em todo o mundo estão bem conscientes das consequências desastrosas do aquecimento
global, falta de água potável, etc., que pesam ainda
mais sobre os mais vulneráveis.

Porque “nada neste mundo nos é indiferente”, temos
de participar na melhoria e protecção da nossa “mãe
natureza, a nossa Casa comum”.
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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

1

Formação
Permanente e para
todos os membros

2

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

3

União Fraternal
Construir uma rede global
de apoio espiritual e material

4

Expansão
Presença em todos
os países do mundo

5

Família Vicentina
Colaboração permanente
e profunda

6

Solidariedade
Parcerias internacionais
e locais

7

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

8

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

9

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

10

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar
sua efetividade

• Serviço
• Espiritualidade
• Humildade
• Caridade
• Empatia
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