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Paris, 4 de julho de 2022 
 
 

Aos Jovens Vicentinos 
Aos Conselhos Nacionais/Superiores 
Membros da SSVP pelo mundo afora 
 
 
Assunto: Dia Internacional do Jovem Vicentino da Sociedade de São 
Vicente de Paulo. 
 
 
 
 
Queridos amigos, o dia 4 de julho, bem como todo o mês de julho, já é uma referência de data histórica para a 
Sociedade de São Vicente de Paulo, pois desde o ano de 2017 o calendário vicentino ganhou um novo motivo para 
celebrar e comemorar. Estamos nos referindo ao Dia Internacional do Jovem Vicentino da Sociedade de São 
Vicente de Paulo.  
 
A presença dos jovens é marcante em nossa associação desde sua fundação, com os sete jovens amigos de Paris, 
que no ano de 1833 deram início a esta grande “rede de caridade”. E desde então, esta rede de caridade só 
aumentou e se expandiu pelo mundo. 
 
O último censo (2021) levantado pelo nosso Comitê Internacional de Jovens aponta que em nossa instituição temos 
27% de jovens entre 18 e 35 anos de idade (216.000 membros), 6% de 12 a 17 anos de idade e 5% de 0 a 11 anos 
de idade, totalizando 38% de jovens. 
 
No âmbito do Conselho Geral Internacional, temos formado um Comitê exclusivo com jovens líderes, com um Vice-
presidente Internacional, 12 delegados territoriais e mais 1 departamento específico para Conferências de Crianças 
e Adolescentes. É importante salientar que, no âmbito do Conselho Geral, os jovens têm direito de opinião, voto 
em decisões importantes, orçamento anual e liberdade e incentivo de toda a diretoria para realizar suas atividades 
e seguir com o propósito de motivar cada vez mais a presença dos jovens em nossas fileiras vicentinas. 
 
O Papa Francisco quando se dirigia aos jovens na Jornada Mundial em Cracóvia, Polônia, assim destacava: “Não há 
nada mais belo do que contemplar os anseios, o empenho, a paixão e a energia com que muitos jovens abraçam a 
vida. Isso é bonito. E de onde vem essa beleza? Quando Jesus toca o coração dum jovem, duma jovem, estes são 
capazes de ações verdadeiramente grandiosas”. Portanto, estamos plenamente convictos que os jovens vicentinos 
já realizam e podem realizar ainda mais coisas grandiosas. 
 
Vocês, queridos amigos, são essenciais em nossa querida Sociedade de São Vicente de Paulo. Celebrar esta data 
com vocês nos enche de alegria e motivação para continuar apoiando, incentivando e dando importância ao 
trabalho que vocês realizam, com ousadia, disponibilidade, protagonismo e vitalidade e muita alegria. 
 
O dia de hoje também marca a festa litúrgica do Beato Pier Giorgio Frassati, que morrera aos 24 anos de idade, mas 
que foi capaz de entregar toda sua juventude ao serviço dedicado aos Pobres, uma vez que foi membro atuante de 
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uma Conferência vicentina na Itália. Conviveu harmoniosamente com seus bons amigos; era esportista, brincalhão, 
estudioso, tinha uma espiritualidade pautada na Eucaristia diária, na oração do rosário e na prática da caridade. 
Frassati encontrou a santidade sendo jovem, no ordinário de sua breve vida e é, com toda certeza, um exemplo 
para cada um de vocês.  
 
Motivos não nos faltaram para também no ano de 2017 declará-lo como Patrono dos Jovens Vicentinos da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, e até hoje termos esta data em nossas memórias para celebrar a grandeza de 
sua juventude como exemplo de vicentino que foi capaz de encontrar no dia a dia a santidade em suas ações. 
 
Para as comemorações deste ano (2022), queremos refletir o lema “Jovens Vicentinos: comprometidos com a 
Educação de Qualidade”, pois além de ser uma data comemorativa, queremos, com ações práticas e efetivas, 
mostrar que também somos jovens engajados, comprometidos e protagonistas na mudança da sociedade civil que 
tanto precisa, principalmente os mais Pobres. 
 
Convidamos todos os jovens confrades e consócias, Comitês Nacionais ou locais, Conselhos Nacionais e demais 
escalões da estrutura, a pensarem no tema de Educação de Qualidade, e colocarem em prática, desde ações mais 
simples até as mais complexas, como um verdadeiro gesto concreto das comemorações do Dia Internacional do 
Jovem Vicentino da SSVP, pois sabemos que com Educação de Qualidade, poderemos romper com um círculo 
vicioso de pobreza e isso significa caridade, justiça social, missão e compromisso vicentino. 
 
E para finalizarmos, queremos recordar que neste ano lançamos um Concurso Cultural Internacional para jovens 
vicentinos da SSVP com idade entre de 18 a 35 anos, também com o tema voltado para Educação de Qualidade, 
como meio eficaz para o combate da pobreza. Este Concurso irá premiar pelo menos 12 jovens (pelo menos um de 
cada região territorial) com todos os custos pagos para participar do Encontro Internacional de Jovens da Família 
Vicentina (Felgueiras) e da Jornada Mundial da Juventude com o Papa (Lisboa), ambos eventos em Portugal no ano 
de 2023. Não fique de fora, acesse nosso site e veja como participar. 
 
Estamos felizes por você, querido jovem, ter escolhido a Sociedade de São Vicente de Paulo para ser seu canal de 
santidade, sendo o jeito mais prático de viver o Evangelho. Assim, somos Igreja viva, através dos passos de São 
Vicente de Paulo, nossos sete fundadores e com a intercessão de um outro companheiro no céu, o Beato Pier 
Giorgio Frassati. 
 

Feliz Dia Internacional do Jovem Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo! 
 

 
 
 
 

 

Confrade Willian Dimas da Silva Alves 
Vice-presidente para Juventude, crianças e 

Adolescentes 

Confrade Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral Internacional 
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