
Mensagem Especial para a 2ª AAA 
 

O continente da esperança e da caridade 
 
Dou as mais calorosas boas-vindas a todos os líderes africanos, nacionais e 
internacionais que participam, entre os dias 20 e 23 de julho de 2022, em Nairobi, da 2ª 
Assembleia TODA ÁFRICA. 
 
Esta assembleia é promovida pelo Conselho Geral Internacional com o apoio 
organizacional do Conselho Nacional do Quênia, a quem agradeço pelo empenho e 
dedicação. 
 
Evento similar ocorreu em 2015, na África do Sul, e graças ao Bom Deus estamos 
reunidos novamente, após muitos anos de uma espera ansiosa.  
 
A realização desta Assembleia é um presente da providência divina para todos nós, 
especialmente num momento tão delicado para a humanidade como o atual, por conta 
da crise sanitária – hoje, sob controle – e das graves consequências advindas dela. 
 
A África apresenta grande diversidade étnica, cultural, linguística e política. É um 
continente repleto de riquezas minerais e naturais, mas enfrenta imensos desafios 
econômicos, políticos e sociais. 
 
A Sociedade de São Vicente de Paulo na África é muito forte, estando presente em 42 
países. Atualmente, é o continente com a maior presença de países vicentinos, na 
frente, inclusive, da América e da Europa. Nossos sete fundadores, lá do céu, estão 
muito contentes! 
 
Diante das dificuldades socioeconômicas, da luta contra o terrorismo e das crises 
políticas que fazem padecer, ainda mais, o povo pobre tão sofrido, a África tornou-se no 
“continente da esperança e da caridade”. 
 
Tive a alegria de visitar sete países africanos em 2018, e pude ver, com os meus próprios 
olhos, a realidade da África: um continente vibrante, cheio de vida, com renovado ardor 
da nossa Igreja Católica e com grande potencial para a resolução das suas 
singularidades. 
 
Tenho a África no meu coração. Brasil e África possuem fortes laços culturais e relações 
históricas que aproximam nossas tradições e realidades, razão pela qual chego a 
considerar-me, embora brasileiro, um Presidente-geral com raízes africanas, e farei de 
tudo para estimular o desenvolvimento da SSVP na África. 
 



O Conselho Geral tem a alegria de possuir dezenas de confrades e consócias africanos, 
ocupando importantes serviços e missões, em todos os departamentos e setores. Na 
pessoa do Vice-presidente Joseph Makwinja, saúdo a todos vocês. 
 
As ações institucionais do Conselho Geral têm, inexoravelmente, a África no centro das 
nossas atenções. Os departamentos solidários (como a Comissão Internacional de Ajuda 
e Desenvolvimento, o Departamento de Ajuda Fraterna Internacional e o Fundo 
Internacional de Solidariedade) dedicam grande parte dos recursos econômicos para 
apoiar projetos sociais em solo africano. 
 
E a partir deste ano, com o Projeto “Strategy-25”, o Conselho Geral ampliará o esforço 
solidário internacional para o continente africano, no sentido de aliviar a pobreza e 
reduzir as desigualdades. 
 
Portanto, aos participantes 2ª Assembleia TODA ÁFRICA, deixo-vos minha mensagem de 
unidade, de serviço e de caridade, que a nossa Confederação compartilha em todos os 
cantos da Terra. 
 
Espero que, nesses poucos dias em que estaremos juntos (líderes da SSVP na África e 
líderes da SSVP internacional), possamos estreitar, ainda mais, os laços de amizade entre 
nós, fortalecendo o compromisso com nossa amada Sociedade, crescendo e 
desenvolvendo nossas atividades para melhorar o serviço de caridade ao povo da África. 
 
Que tenhamos um evento realmente inspirador e verdadeiramente fraterno, e que 
possamos projetar um futuro promissor para a SSVP africana, cheio de esperança e 
caridade. Sejam bem-vindos. 
 
Confrade Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral Internacional 
 


