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Discurso de abertura do 16º Presidente-geral Internacional 
Confrade Renato Lima de Oliveira (2016-2023) 

 

Estimados amigos, sejam todos bem-vindos. Minha saudação especial aos 
novos presidentes nacionais que hoje se unem a nós. 

Mais uma vez, durante este mandato, reunimo-nos na capital vicentina 
mundial, Paris, para promover as reuniões anuais regulamentares da nossa 
Confederação, em cumprimento aos Estatutos e à legislação francesa. 

Nesses dois dias, teremos a oportunidade de aprovar inúmeras resoluções 
que ampliarão, ainda mais, a transparência e o processo decisório no âmbito 
da nossa Confederação Internacional. Peço a todos que aprovem as resoluções 
que serão apresentadas nestes dias. 

Queridos amigos, a humanidade vive momentos muito delicados. As graves 
consequências socioeconômicas provocadas pela pandemia, a falta de vacinas 
em boa parte do planeta e a crise na Ucrânia indicam tempos difíceis para 
todos nós.  

Serão tempos que ainda imporão fortes restrições a todos nós, em especial 
aos mais necessitados. O número de pobres continua aumentando, a miséria 
avança em muitos lugares do planeta, a inflação voltou, o terror da guerra 
reapareceu, e lamentavelmente a mensagem de Cristo ainda continua 
desconhecida para grande parte da humanidade. Eis aí um cenário desafiador 
que exige respostas concretas da nossa Sociedade! 

Também as nossas Conferências, Conselhos e obras assistenciais foram 
fortemente impactadas pelas mudanças dos últimos dois anos, e, portanto, 
demandarão de nós criatividade e inovação para superar tantos desafios, 
dissabores e obstáculos. Deus espera muito de nós. Milhares de pessoas 
dependem da nossa solidariedade. Por isso: 

• Não podemos deixar que as nossas Conferências fechem suas portas.  

• Não podemos permitir que confrades e consócias abandonem a nossa 
Sociedade.  

• Não podemos aceitar que as nossas obras sociais encerrem suas atividades.  

• Não podemos conceber que a caridade seja interrompida.  

Esta reunião plenária do Conselho Geral, em 2022, pretende se debruçar 
nessas questões, e apresentar a vocês como o Conselho Geral se adaptou a 
tantas novas situações. Apesar de tudo, o Conselho Geral não parou um só 
minuto. 
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Gostaria, aqui, de citar algumas realizações que, com a graça de Deus, e com 
o apoio de todos vocês, conseguimos alcançar.  

Por exemplo, avançamos nas áreas da formação, comunicação, finanças, 
solidariedade global, juventude, resgate do legado dos sete fundadores, gestão 
administrativa, fortalecimento da Estrutura, valorização do patrimônio (com a 
nova sede internacional), expansão para novos territórios, relações com o 
Vaticano e as Nações Unidas, forte colaboração com a Família Vicentina, a 
canonização do bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam, entre outras 
tantas que nos enchem de orgulho e satisfação de “dever cumprido”. 

Temos, ainda, para 2022 e 2023, novas iniciativas, como o Projeto Estratégia-
25, a expansão da SSVP para a Escandinávia e o lançamento do Projeto de 
Rejuvenescimento Vicentino, para revitalizar as nossas Conferências, que vêm 
na esteira de compartilhar as melhores práticas observadas nos países que 
integram a Confederação. 

Mas quero aqui destacar outros aspectos, muito importantes para mim, 
nomeadamente o espírito democrático que norteia as decisões no âmbito do 
Conselho Geral, assim como a verdadeira obsessão que temos pelo consenso, 
pela moderação na resolução de conflitos, e pela mediação caridosa em 
situações indesejadas.  

É assim que quero ser lembrado no futuro: como o Presidente-geral da 
conciliação, da democracia, da boa governança interna. Todo bom exemplo 
que o Conselho Geral dá, repercute imediatamente junto aos países que fazem 
parte da Confederação, irradiando boas ideias, bons projetos e boas iniciativas.  

O Conselho Geral deve ser o “farol da esperança” que mantém a Sociedade 
unida, vigilante e sempre animada. Esperamos que tudo o que temos 
implementado seja útil e bem aproveitado pelos Conselhos Superiores, em 
benefício da prestação de melhores serviços para os mais necessitados que 
assistimos em nossas Conferências e Obras sociais. 

Como destaque, a proposta de GESTÃO DE RISCOS e o PROTOCOLO DE 
BOA GOVERNANÇA são alguns dos avanços institucionais que tenho a alegria 
de compartilhar com todos vocês, e aproveito aqui para agradecer a todos 
aqueles que nos ajudaram a elaborar e a aprovar tais normativos. 

Este ano, queridos confrades e consócias, ingresso no sexto ano do nosso 
mandato. A partir de agosto, as atenções estarão voltadas para o processo 
eleitoral que iremos iniciar, com vistas a eleger o nosso sucessor. Mesmo assim, 
seguirei atuante até o último dia do nosso mandato, honrando a nobre missão 
que me foi conferida, por todos vocês e pelo Divino Espírito Santo, em 2016, em 
Roma. 

Após minha eleição, recebi um buquê de flores, muito bonito, que o 
entreguei à minha querida esposa, que me acompanhava àquela altura. Logo 
depois, fomos a uma capela e depositamos o buquê aos pés de Nossa Senhora, 
e eu ali dediquei o meu mandato à NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pedindo 
que ela cuidasse de mim, cobrindo-me com o seu manto protetor, livrando-me 
das armadilhas do mal e me tornando um verdadeiro instrumento de Deus, 
para conduzir a SSVP no melhor caminho possível. 



3 

Sou devoto de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS e sei que Ela me acompanha 
em todos os momentos da minha vida, tanto nas situações de júbilo quanto nas 
dificuldades. O manto sagrado dela me protege diariamente, lapida as minhas 
imperfeições, corrige os meus erros e acalma o meu coração. 

Queridos amigos, só tenho a agradecer a todos pelo compromisso, pela 
lealdade, pela cooperação e pela amizade. Agradeço, especialmente, aos 
membros da Diretoria, do staff e da Estrutura Internacional. Sem vocês, seria 
impossível liderar esse exército de caridade formado por 800 mil membros em 
153 territórios. 

Termino por aqui as minhas palavras, desejando que tenhamos uma reunião 
muito produtiva, com debates revigorantes e com decisões as mais acertadas 
possíveis, para o sucesso da nossa Sociedade, para a unidade da nossa 
Confederação, para o bem dos mais necessitados e para a glória de Deus. 

Um abraço em todos os confrades, um beijo em todas as consócias, e louvado 
seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 

Confrade Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral Internacional 


