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O tema da formação é algo 
tão importante para o 
Conselho Geral Interna-
cional que, dentro do rol 
dos 10 pontos do plane-

jamento estratégico desse mandato, 
esse assunto ocupa a primeira posi-
ção: “Formação permanente e para 
todos os membros”. Para levar a cabo 
esse item, foi criada a Vice-presidência 
Internacional de Formação e Treina-
mento, liderada pela consócia Marisa 
Téllez, da Espanha. 

Ela conta com o apoio de 12 dele-
gados territoriais de formação, que 
atuam em parceria com as Vice-presi-
dências Territoriais Internacionais. As-
sim, como se vê, o Conselho Geral re-
puta como prioridade total a formação 
dentro da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, e para tal estabeleceu uma 
estrutura global para dar conta desse 
imenso desafio.

Quando assumi a presidência, rece-
bi de meus predecessores uma série 
de excelentes módulos de capacitação 
que integram a “Formação Universal”. 
Até então, existiam as seguintes temá-
ticas: 1) História e origens da SSVP; 2) 
Espiritualidade; 3) A pobreza e a mu-
dança de estruturas; 4) A visita domi-
ciliar; 5) A Regra da SSVP; 6) Vida na 
Conferência; 7) A solidariedade; 8) Re-
lações internacionais; e 9) Apresenta-
ção da Doutrina Cristã. 

Nesta gestão, estamos agregando 
novos temas ao programa internacio-
nal de formação, para oferecer aos pa-

íses um conteúdo mais atualizado e in-
terativo, sem perder jamais a conexão 
com os pilares deixados pelos nossos 
fundadores. Estes temas são: 1) Fazer 
bem o bem; 2) Crescimento pessoal; e 
3) O amor prático. Nos próximos me-
ses, a equipe internacional de forma-
ção estará concluindo outros módulos: 
1) Missão, visão e valores; 2) Desenvol-
vimento do Plano Estratégico; 3) Co-
municação e resolução de conflitos; 4) 
Autonomia da SSVP e reconhecimento 
da Igreja; e 5) Beatos e santos da SSVP.

É por intermédio de uma boa for-
mação vicentina que os confrades e 
as consócias poderão aperfeiçoar sua 
dupla missão: a santificação pessoal e 
a prática da caridade. Sem uma forma-
ção adequada e moderna, nenhuma 
dessas duas dimensões será alcança-
da. Essa formação não acontece ape-
nas nos cursos ou módulos oferecidos 
pelo CGI ou pelos Conselhos Superio-
res, mas, sobretudo, durante as reuni-
ões das Conferências e dos Conselhos. 

Aproveito para informar que, em 
novembro desse ano, em Madri (Espa-
nha), com a graça de Deus, estaremos 
reunindo toda a equipe de formação 
do Conselho Geral (a consócia Marisa 
e os 12 delegados territoriais) para tro-
car experiências, discutir a modulação 
existência e avançar nas ferramentas 
de comunicação que podem ser utili-
zadas para ampliar a formação. Pedi-
mos as orações de todos.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral

Editorial
A importância da formação para o 

Conselho Geral 
Renato Lima

É por intermédio 
de uma boa 
formação 
vicentina que 
os confrades 
e as consócias 
poderão 
aperfeiçoar sua 
dupla missão: 
a santificação 
pessoal e a 
prática da 
caridade. 
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ano temático de françois lallier

O 16º Presidente Geral, confrade Renato Lima de Oliveira, em nome do Conselho Geral Internacional, tem a 
imensa satisfação de anunciar o resultado do segundo concurso “A Primeira Conferência” (Ano Temático de 
Lallier):

1 ° lugar: Philippe Menet (Paris, França) € 1000 
2º lugar: Luciana Moreira (São Paulo, Brasil) € 750 
3º lugar: Patricia Onuoha (Okigwe, Nigéria) €500 

Menções honrosas: 
Raymond L. Sickinger. Rhode Island. USA
Eric Morell. Alicante. Espanha
Elza Alemão. Minas Gerais. Brasil
Adenilton Moreira. Minas Gerais. Brasil 

O CGI divulga o resultado do concurso 
internacional sobre o Ano Temático 

dedicado a François Lallier
O CGI divulga, nesta semana em que ainda comemoramos a festa do bem-aven-

turado Ozanam, o resultado do concurso internacional sobre o Ano Temático 
dedicado a François Lallier, e tem a alegria de anunciar 2019 como um Ano Te-

mático de Paul Lamache.

“A caridade tem a sua origem nos primeiros cristãos, formam pessoas que se amam, que se 
tornam melhores e para isso, talvez Deus abençoe e torná-lo tão frutífero como é dura-
douro”, dizia o nosso cofundador François Lallier, em 1837

O Conselho Geral Internacional da SSVP também irá 
entregar às Conferências de cada vencedor o mesmo 
montante recebido. Esses recursos deverão ser intei-
ramente destinados para o trabalho social, atividade 
ou projeto de caridade que a Conferência realiza. 

O Conselho Geral recebeu 23 trabalhos enviados 
por vicentinos dos seguintes continentes: 3 da Eu-
ropa, 8 da África e 12 da América. Damos os nossos 
parabéns a todos os participantes e a todos os que 
colaboraram na realização deste concurso. 

“A qualidade dos trabalhos chamou a atenção do 
Comitê Organizador, positivamente. O Conselho Ge-
ral está muito satisfeito com o excelente impacto que 
o projeto dos Anos Temáticos tem tido na SSVP, com 

o objetivo de aprofundar o estudo da biografia e da 
memória de cada um dos sete fundadores. A funda-
ção da SSVP ocorreu por causa da Divina Providência 
e pelas mãos daquelas pessoas que, de forma demo-
crática, decidiram criar a nossa Sociedade, e por isso 
lembramos o seu legado com respeito, admiração e 
consideração”, enfatizou o nosso presidente geral, 
Renato Lima.

O próximo Ano Temático Internacional de 2019 
será dedicado a Paul Lamache. Os vicentinos inte-
ressados já podem se organizar para a apresentação 
do concurso, que será lançado em 8 de fevereiro de 
2019. Obrigado a todos que participaram do concur-
so, e agradecemos aos Conselhos Superiores pela aju-
da na difusão do referido certame.
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Conselho Geral 
reúne jovens e 
lideranças em 
Salamanca
Durante uma 
semana ,entre 16 a 
23 de junho de,2018  
a capital vicentina 
mundial mudou-se de 
Paris e foi instalada 
em Salamanca 
(Espanha) local 
onde o Conselho 
Geral Internacional        
(CGI) realizou 
diversas atividades 
reuniões e eventos, 
na Casa dos Padres 
Vicentinos.

Um desses eventos foi o 2º En-
contro Internacional de Jovens da 
SSVP (chamado de “Salamanca 
+ 10”), com a presença de 120 li-
deranças juvenis vindas de países 
dos cinco continentes. Foram de-
senvolvidas palestras, dinâmicas, 
reflexões e debates, baseados no 
tema “Jovem vicentino: protago-
nista do presente e do futuro”. O 
Santo Padre, Papa Francisco, en-
viou uma bênção apostólica aos 

jovens presentes no evento. Além 
de Salamanca, o encontro de jo-
vens teve continuidade, por mais 
dois dias, em Madri, por meio de 
atividades práticas, como a visita a 
obras assistenciais.

A repercussão do “Salamanca 
+ 10” nos meios de comunicação 
espanhóis e internacionais foi bas-
tante grande. Além disso, o Presi-
dente Geral deu posse a 12 novos 

reunião anual do conselho geral

Jovens SSVP na Plaza Mayor de Salamanca 

Membros da SSVP Espanha com grupos de Jovens
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Reunión em Salamanca

delegados territoriais da juventu-
de, que atuarão em sintonia com a 
Vice-presidência Internacional da 
Juventude, Crianças e Adolescen-
tes. O Presidente também anun-
ciou que, em 2023, com a graça de 
Deus, será realizado o 3º Encontro 
Internacional de Jovens da SSVP, 
também na cidade de Salamanca.

O CGI também organizou a 
primeira reunião da Comissão Es-
pecial estabelecida para estudar 
as vantagens da criação de vários 

Conselhos Superiores dentro da 
Índia. A Comissão continuará estu-
dando o assunto e apresentará sua 
conclusão em 12 meses. Segundo 
a Regra Internacional, nações com 
mais de 3.000 Conferências agre-
gadas têm esse direito.

Também foi realizada a reunião 
trimestral da diretoria do Conse-
lho Geral, onde foram tomadas 
importantes decisões. Uma delas 
foi a criação de uma Comissão Es-
pecial para elaborar um código de 

ética para uso das redes sociais. 
A Comissão Especial da Argentina 
também concluiu os seus traba-
lhos e ofereceu à diretoria do CGI 
um relatório com recomendações, 
sendo aprovada uma nota pública 
sobre o assunto.

Houve ainda o encontro anual 
dos Vice-presidentes Territoriais 
Internacionais (VPTIs), que são 
responsáveis por 12 regiões do 
planeta. Eles reforçaram as forta-
lezas e analisaram as debilidades 

Vice-presidentes Territoriais Internacionais durante o Encontro Anual SSVP – Salamanca 2018

Foto de família dos participantes do Encontro Anual SSVP Internacional

reunión anual del consejo general
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em cada área, propondo melho-
rias por meio de troca de expe-
riências. No ano que vem, esta 
reunião terá também a presença 
dos Coordenadores de Áreas que 
auxiliam os Vice-presidentes Terri-
toriais nessa missão institucional.

Logo depois, foram promovi-
dos dois importantes encontros, 
previstos na Regra Internacional: 
a reunião da Seção Permanente e 
a reunião do Comitê Executivo In-
ternacional (este formado por 15 
nações que, juntas, representam 
85% de todos os vicentinos do 
mundo). Nesses dois dias de reu-
nião, os departamentos e serviços 
do CGI apresentaram os seus rela-
tórios anuais, bem como os “infor-
mes morais” do Presidente Geral 
e do Secretário Geral. Além disso, 
houve a aprovação, por unanimi-
dade, das contas do Conselho re-
ferentes a 2017 e orçamento para 
2018.

Duas foram as palestras espe-
ciais proferidas: “Relacionamen-
to da SSVP com os Parlamen-
tos” (John Falzon, da Austrália) e 
“Quinze anos da Regra e da Confe-
deração” (José Ramón Díaz-Torre-
mocha, da Espanha, 14º Presiden-
te Geral). Também o padre Robert 

Maloney, CM (assessor espiritual 
do CGI), celebrou diversas missas 
com lindas homilias, e apresentou 
ainda duas brilhantes reflexões, 
uma sobre a visita domiciliar e ou-
tra sobre os sonhos para a Família 
Vicentina.

A Comissão Canônica concluiu 
seus estudos e apresentou um re-
latório detalhado sobre o tema, o 
qual será enviado aos Conselhos 
Superiores para amplo debate, 
visando à votação do assunto em 
2022, na Assembleia Geral Ordiná-

ria de Roma.

A primeira edição da Meda-
lha “Caridade na Esperança” foi 
entregue oficialmente ao Rotary 
Club Internacional (a segunda me-
dalha será entregue em junho de 
2019; os países já podem fazer 
as suas indicações ao Conselho 
Geral a respeito de entidades re-
conhecidamente filantrópicas e 
que exercem um trabalho huma-
nitário internacional realmente 
valoroso). Em comemoração aos 
180 anos do Conselho Geral, a ser 
celebrado em junho de 2019, foi 
lançado o edital do Festival de Ci-
nema “Os Sete Fundadores”, que 
dará prêmios para vídeos e filmes 
que retratem o momento sublime 
da fundação da SSVP (os trabalhos 
poderão ser enviados até setem-
bro de 2019).

Aproveitou-se a oportunidade 
e dilatou-se o prazo para a entrega 
das redações do concurso do “Ano 
Temático Internacional de Fran-
çois Lallier”, que passou de 8 de 
julho para 30 de agosto.

No dia 19 de junho, o Presiden-
te Geral precisou ausentar-se dos 
eventos para dirigir-se a Roma, 
onde o Vaticano realizou a primei-
ra reunião do “Dicastério dos Lei-
gos, da Família e da Vida”, institui-

Reunión em Salamancareunión anual del consejo general

Presentes ao ato

Padre Maloney
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ção à qual a SSVP foi oficialmente 
reconhecida e dela faz parte. No 
mesmo dia, o Presidente reuniu-
-se com a Comissão Especial de 
Canonização de Ozanam, ocasião 
em que o padre Giuseppe Guer-
ra, CM, trouxe atualizações sobre 
o andamento do processo. Hou-
ve ainda uma rápida visita à Casa 
Mãe dos Religiosos de São Vicente 
de Paulo (RSV).

Outras decisões tomadas du-
rante as reuniões:

• Foram aprovadas novas 200 
agregações de Conferências e 
10 instituições de Conselhos.

• Foi feita uma apresentação 
bastante detalhada das metas 
do Projeto “SSVP Plus”, que 
pretende fundar Conferências 
Vicentinas nos países em que a 
SSVP ainda não está presente.

• O Presidente Geral anunciou 
que, em 2019, o Conselho terá 
um novo organograma de ser-
viços e funções, visando alocar 
melhor os talentos e dar mais 
eficiência à estrutura interna-
cional.

Reunión em Salamanca

• Foi aprovado o “Protocolo Éti-
co para Uso do Crowdfunding” 
(coleta de recursos econômicos 
pela internet) cujo texto será 
enviado aos Conselhos Supe-
riores para ampla divulgação.

• Foi aprovada a modernização 
na logomarca internacional da 
SSVP (um manual de aplicação 
da logomarca será enviado a 
todos os países em alguns me-
ses).

• Foi criada uma Comissão Espe-
cial para estudar a questão da 
logomarca, formada pelos se-
guintes países: Estados Unidos, 
Brasil, Austrália, Nigéria, Itália e 
França.

• Foi aprovado um novo mode-
lo, mais moderno, de “Carta de 
Agregação” e de “Carta de Ins-
tituição”, no formato tamanho 
A4.

• Foi apresentada uma listagem 
atualizada sobre os “Breves 
Papais” e as “Indulgências con-
cedidas à SSVP” (essa lista será 
enviada aos países nas próxi-
mas semanas).

O Conselho Geral Inter-
nacional agradece, do fundo 
do coração, a imensa gene-
rosidade dos Conselhos Su-
periores que patrocinaram 
a viagem de diversos jovens 
para o Encontro Internacio-
nal. O CGI também agrade-
ce profundamente ao Con-
selho Superior da Espanha 
pela eficiente parceria na or-
ganização de todos os even-
tos promovidos, bem como 
ao staff de Paris pela estreita 
cooperação. Por fim, o Presi-
dente destaca a fundamen-
tal participação da Ozanam 
TV na transmissão, ao vivo, 
pela internet, de todos os 
eventos realizados, assim 
como pelo excelente traba-
lho realizado pela equipe 
brasileira que organizou o 
“Salamanca + 10”.

Durante os eventos realizados 
em Salamanca, a prefeitura da ci-
dade fez uma bonita homenagem 
à SSVP e aos jovens vicentinos, 
concedendo ao Presidente Geral 
o título de “Hóspede Distinto”, re-
conhecimento que o confrade Re-
nato dedicou a todos os vicentinos 
do mundo.

“Foram dias de intensos deba-
tes, com a tomada de importantes 
decisões para o presente e o futu-
ro da nossa querida SSVP. O Conse-
lho Geral fortalece-se, a cada ano, 
com a participação ativa dos Con-
selhos Superiores nos novos pro-
jetos, programas e iniciativas em 
marcha. CGI significa, acima de 
tudo, comunicação e estratégia. 
Com a graça de Deus, o apoio dos 
países e a oração de todos, pode-
mos seguir em frente, alcançando 
metas e resultados”, destacou o 
confrade Renato Lima, 16º Presi-
dente Geral.

A cidade do Porto (Portugal) foi 
escolhida para ser a sede das reu-
niões do Conselho Geral em junho 
de 2019.

Momento da nomeação de “hóspede distinto” 
ao Presidente Geral Internacional SSVP

reunión anual del consejo general
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É compromisso absoluto da So-
ciedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP) defender a vida e a família! 
Somos uma entidade leiga cristã, 
defensora da sacralidade da vida e 
dos valores do Evangelho, atuan-
do nos cinco continentes e travan-
do uma batalha contínua contra 
todas as formas de pobreza.

Temos percebido com tristeza, 
em todo o mundo, investidas de 
grupos que buscam a legalização 
do aborto. Seguimos a orientação 
da Santa Mãe Igreja e somos fiéis 
às palavras do querido Papa Fran-
cisco: “Quero enfatizar, com todas 
as minhas forças, que o aborto é 
um pecado grave, porque põe fim 
a uma vida humana inocente. Com 
a mesma força, no entanto, pos-
so e devo afirmar que não existe 
nenhum pecado que a misericór-
dia de Deus não possa alcançar e 
destruir, ali onde se encontra um 
coração arrependido”.

Ratificamos nossa posição de 
defesa, não só por dever cristão, 
mas, sobretudo, como uma atitu-
de frente à sacralidade da vida do 
ser humano. Defendemos a vida 
em todos os momentos e dificul-
dades em que ela se encontre. 
Repudiamos todas as argumen-
tações, ameaças e mecanismos 
contra a vida! Não construiremos 

uma sociedade justa, com paz e 
prosperidade, admitindo o direito 
de assassinar os seres humanos, 
sobretudo os mais indefesos e ino-
centes.

Não foi e nunca será uma cau-
sa que possamos defender, nem 
aceitar, nem tolerar nem contem-
porizar. Cremos ainda, não existir 
coerência nem racionalidade nes-
ta maneira de pensar. Ninguém 
– nações, sistemas de governos 
e grupos ativistas sem religião – 
pode negar o direito à vida a ou-
tros seres humanos.

Como vicentinos, somos eter-
nos e incansáveis defensores da 
vida! Eis a tarefa que nos é irre-
nunciável como associação civil de 
leigos cristãos, devotos e compro-
metidos com o Reino de Deus.

Nosso mister é promover a 
dignidade da pessoa humana. E 
isso significa, antes de tudo, reco-

Declaração 
oficial da 
SSVP a favor 
da vida

Não construiremos 
uma sociedade 
justa, com paz 
e prosperidade, 
admitindo o direito 
de assassinar os seres 
humanos, sobretudo 
os mais indefesos e 
inocentes.

nhecer o direito inviolável à vida, 
desde a fecundação até a morte 
natural.

Em nome da diretoria interna-
cional,

Renato Lima de Oliveira
Presidente Geral

atividades internacionais
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Conselho Geral lança festival 
de cinema sobre os sete 
fundadores da SSVP
Durante as reuniões anuais do Conselho Geral Internacional (CGI), 
realizadas em Salamanca (Espanha) em junho de 2018, foi lançado 
o edital com as regras de participação no Festival “Os Sete Funda-
dores”, que tem por objetivo retratar o momento de fundação da 
primeira Conferência Vicentina.

O festival pretende estimular o 
conhecimento e a pesquisa, de 
forma lúdica e talentosa, sobre a 
origem da SSVP e o papel impor-
tante dos sete fundadores: Anto-
nio Frederico Ozanam, Auguste Le 
Taillandier, Jules Delvaux, Paul La-
mache, François Lallier, Félix Clavé 
e Emmanuel Bailly de Surcy.

Podem participar do festival 
apenas vicentinos ativos em Con-
ferências. Os vídeos ou filmes ins-

critos podem ser produzidos em 
três formatos: curta-metragem 
(produções de até 40 minutos), 
média-metragem (de 41 a 69 mi-
nutos) e longa-metragem (acima 
de 70 minutos).

A data limite para o envio dos 
vídeos ou filmes para o Conselho 
Geral é 15 de maio de 2019. Os 
trabalhos audiovisuais serão ava-
liados por uma comissão julgadora 
e o anúncio dos vencedores ocor-

rerá em 9 de setembro de 2019, 
data da festa litúrgica de Ozanam. 
Os prêmios variam de 1 mil a 2 mil 
euros.

“Esperamos que apareçam 
produções bem interessantes, 
ambientadas na Paris de 1833, 
quando aqueles sete visionários 
tiverem, sob a inspiração da Pro-
vidência Divina, a genial ideia de 
fundar a Sociedade de São Vicen-
te de Paulo. Os sete, sem exceção, 
foram fundamentais para o es-
tabelecimento dessa importante 
obra, que hoje presta relevantes 
serviços à humanidade”, assegu-
rou o confrade Renato Lima, 16º 
Presidente Geral.

Para obter mais informações:
www.ssvpglobal.org
cinema-festival@ssvpglobal.org

atividades internacionais
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Juan Manuel Buergo, presidente nacional SSVP Espanha, Manuel Florián, gov-
ernador do distrito 2201 e representante do Rotary Club International e Renato 
Lima de Oliveira, presidente geral internacional.

Entrega da Medalha Caridade em 
Esperança ao Rotary Club

No último dia 22 de 
Junho de 2018, em 
um ato celebrado 
dentro das reuniões 
da Estrutura 
Internacional da 
SSVP em Salamanca 
(Espanha), foi feita a 
entrega da Medalha 
Caridade em Esperança 
ao Rotary Club 

International. 

Como anfitriões do ato e represen-
tantes da SSVP estiveram nossos 
confrades Renato Lima de Oliveira, 
presidente geral internacional e 
Juan Manuel Buergo Gómez, pre-
sidente nacional. A condecoração 
foi recebida por D. Manuel Flori-
án de Tomás Martí, governador 
do distrito 2201 e representante 
do Rotary Club International, que 
compareceu em nome do presi-
dente internacional, o australiano 
Mr. Ian Riseley. A delegação do 
Rotary Club International, pre-
sente na entrega deste prêmio, 
estava composta por D. Alejandro 
Amoedo, Presidente da Fundação 
Humanitária dos Rotarianos Espa-

nhóis, Dª Marina Cordón, D. Anto-
nio Quesada, D. Andrés Barriales, 
D. Benito Blanco e D. José Fernán-
dez Álvarez, Governador Eleito do 
distrito 2201 para o período 2018-
2019.

Esta foi a primeira vez que a 
Confederação da Sociedade São 
Vicente de Paulo fez a entrega da 
Medalha. A iniciativa, aprovada 
pela Mesa do Conselho Geral In-
ternacional em 16 de dezembro 
de 2016 em Paris, nasceu fruto 
de um desejo de expressar o re-
conhecimento a outras pessoas 
ou instituições que realizam ações 
em beneficio dos mais pobres e, 

atividades internacionais
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Medalha Caridade em Esperança 

à Sociedade de São Vicente de 
Paulo, assim como se consolidou 
a estreita relação já iniciada em 
muitos lugares do mundo. O de-
sejo é que duas instituições que 
compartilham valores e sonhos na 
construção de um mundo melhor 
possam unir suas forças a favor 
dos mais desfavorecidos.

O primeiro Rotary Club foi o 
de Chicago, Ilinois, EUA, fundado 
em 1905 por Paul P. Harris como 
a primeira organização mundial 
de clubes dedicada ao serviço vo-
luntário. Seu principal propósito 
era reunir líderes empresariais e 
profissionais universitários e não 
universitários, a fim de prestar 
serviços humanitários em suas 
comunidades, promover elevadas 

As características da Medalha são 
as seguintes:

• É feita de metal.
• Tem uma dimensão de 12 cm 

de diâmetro presa por uma fita 
tricolor (vermelha, branca e 
azul).

• Está rodeada de cinco pétalas, 
em sinal das cinco virtudes vi-
centinas, e cinco cruzes, que 
assinalam os cinco preceitos da 
igreja.

• Situados nas pontas da meda-
lha há dez pontos vermelhos, 
que recordam os dez manda-
mentos da Lei de Deus.

• Na parte central aparece o lo-
gotipo internacional da SSVP 
com seu lema, “Servindo em 
esperança”, acompanhado da 
frase “Caridade em Esperança”, 
que dá nome à condecoração.

• No anverso da medalha está 
gravado o ano em que foi ou-
torgada.

ao mesmo tempo, de estreitar la-
ços com outros coletivos ou enti-
dades com os quais a Sociedade 
mantém objetivos comuns. Está 
previsto que D.m., o próximo país 
anfitrião seja Portugal, na cidade 
de Porto. Os presidentes dos Con-
selhos Superiores serão os que, 
até o próximo dia 28 de fevereiro 
de 2019, fizerem propostas de en-
tidades que creiam ser meritórias 
desta condecoração para o próxi-
mo ano.

Eleição do Rotary Club como 
primeira entidade merecedora da 
Medalha Caridade em Esperança

Com a entrega desta conde-
coração foi reconhecido todo o 
apoio prestado pelo Rotary Club 

normas de ética em todas as ocu-
pações e contribuir para fomentar 
a boa vontade e a paz no mundo.

Suas principais áreas de atua-
ção são: o fomento da paz, a pre-
venção e o tratamento de doenças 
(o programa Polio Plus é conside-
rado a maior campanha interna-
cional no campo da saúde públi-
ca. Graças às iniciativas tomadas 
desde então, muitas apoiadas no 
uso das novas tecnologias como 
o telefone celular, espera-se que 
para o ano de 2020 a pólio seja 
erradicada por completo da face 
da terra.), o fornecimento de água 
potável, a saúde materno-infantil, 
a promoção da educação e o de-
senvolvimento das economias lo-
cais. 

atividades internacionais
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Erwin Josef Tigla,  
Vice-presidente 
Internacional da SSVP 
Europa II, recebe a medalha 
de prata ao Mérito Europeu
Este prêmio é concedido pela 
Fundação do Mérito Europeu, 
uma associação sem fins lucra-
tivos com sede em Luxemburgo. 
O objetivo desta fundação é re-
conhecer as conquistas de indi-
víduos e/ou entidades por sua 
contribuição excepcional para 
o desenvolvimento do ideal eu-
ropeu, assim como valorizar as 
realizações particulares de ca-
ráter transnacional.

Muitos países instituíram uma ordem de mérito para honrar seus ci-
dadãos, mas  esta fundação é a única ordem de mérito reconhecida 
sobre uma base pan-europeia. 

Afundação, que tem como desafio responder às questões atuais 
da Europa mediante a organizaçãoe a participação em conferências 
universitárias, e de outra índole, que promovamo ideal europeu, es-
pecialmente entre os membros mais jovens da sociedade, trabalha in-
timamente com as instituições da União Europeia, especialmente com 
a Comissão Europeia em Luxemburgo. 

Em 2015, a fundação criou uma associação de medalhistas (os que 
já forampremiados com medalhas de ouro ou prata) a fim de envolve-
-los efazer uso de seus talentos e experiências para promover o ide-
al europeu, associação da qualjáé membro,desde 14 de julho, nosso 
querido confrade Erwin Josef Tigla.

atividades internacionais
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Solicitação 
de Ajuda de 
Emergência 
para Índia e 
Indonésia
O Conselho Geral Interna-
cional da SSVP, através do 
Fundo Internacional de 
Solidariedade da SSVP, re-
alizou duas chamadas de 
Ajuda de Emergência pelos 
desastres naturais ocorri-
dos na Índia, pelas chuvas, 
e na Indonésia, por terre-
moto. 
As fortes chuvas no Sudoeste Asi-
ático produziu inundações sem 
precedentes em Kerala, na Índia, 
semeando destruição e morte de 
centenas de pessoas. 39 pântanos 
foram afetados e suas comportas 
estouraram pela primeira vez na 
história, deixando mais de 85.000 
pessoas sem lar.

Na Indonésia, um forte terre-
moto golpeou a ilha de Lombok, 
provocando a morte de cerca de 
500 pessoas e deixando milhares 
de feridos e desamparados que 
necessitam de água, comida, re-
médios e refúgio. O terremoto, de 
magnitude 6,9 na escala Richter, 
destruiu milhares de moradias, 
igrejas, áreas comerciais e escolas.

A Sociedade de São Vicente de 
Paulo está na primeira linha de 
ajuda humanitária, graças à ação 
direta da SSVP da Índia e da Indo-
nésia e à coordenação do Conse-
lho Geral Internacional. 

Mais informações em 
www.ssvpglobal.org

Cuenta bancaria del Fondo Internacional de Solidaridad (FIS):

Account owner/Nom du bénéficiaire/Nombre del beneficiario:
CONFEDERATION INTERNLE STE ST VINCENT DE PAUL CONSEIL GENERAL.

Bank Name/ Nom de la banque/Nombre del banco:
CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC PARIS BAC

Branch/ Agence/ Sucursal: CIC PARIS BAC

Address / Adresse / Direccion: CIC PARIS BAC –2  boulevard Raspail – 75007 Paris – France

BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Bank code/ Code banque/ Codigo del banco: 30066

Branch code/ Code agence/ Codigo agencia bancaria: 10041

Account number/ Numéro de compte: 00010581206

IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 8120 614

atividades internacionais
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A CIAD e seu papel fundamental 
no desenvolvimento da SSVP em 
situações de emergência

A CIAD, Comissão Internacional 
para Ajuda e Desenvolvimento, é 
uma Comissão do Conselho Geral 
Internacional da Sociedade de São 
Vicente de Paulo que administra as 
solicitações de fundos para os projetos 
da Sociedade em todo o mundo. Sua ação 
se concentra na ajuda de emergência, 
na reabilitação depois de catástrofes 
e no desenvolvimento, expansão e 
fortalecimento da Sociedade.

A CIAD está composta por 9 vicenti-
nos da Sociedade de São Vicente de 
Paulo de todos os continentes. O pa-
pel da Comissão é revisar os projetos 
solicitados pelas Conferências e Con-
selhos da Sociedade em todo o mun-
do e fazer a implementação assim 
como da marcha dos projetos. 

Para isso, a Comissão conta com o 
apoio da estrutura internacional do 
CGI, os Vice-presidentes Territoriais e 
os Coordenadores de Área. Utilizam 
seu conhecimento das realidades 
locais, tanto em aspectos socioeco-
nômicos como vicentinos, e os Coor-
denadores de Projetos Especiais con-
tribuem com sua experiência técnica 
na gestão das iniciativas SSVP.

 
A ação da CIAD normalmente é fi-
nanciada por doações dos Conselhos 
Nacionais / Superiores, principalmen-
te ante a resposta a solicitações de 
ajuda depois de grandes catástrofes. 
Em algumas ocasiões, a CIAD recebeu 
fundos de doadores externos. 

Alguns dados sobre a CIAD:
A CIAD distribuiu em torno de mais de 2 milhões de euros a 47 países entre 2016 e 2017. Este di-
nheiro financiou 30 intervenções de emergência, 32 projetos de reabilitação depois de catástrofes, 
11 projetos de desenvolvimento e 5 intervenções para fortalecer a SSVP. 

Quase 95% desses fundos foram usados para ajuda de emergência, especialmente para reabilitação 
depois de catástrofes. A maior parte do trabalho da CIAD se concentrou em projetos de reconstru-
ção e educação, estando os principais projetos localizados no Haiti (em colaboração com a Família 
Vicentina), Filipinas, Líbano e Nepal. Foram realizadas outras ações em uma escala mais modesta 
em Madagascar, Burundi, Síria, Iraque e outros países em todo o mundo.

 
Um dos principais desafios para a CIAD é o financiamento. Ainda que os fundos geralmente este-
jam disponíveis em caso de grandes catástrofes, graças à grande generosidade e solidariedade dos 
vicentinos de todo o mundo (sobretudo para aquelas que são conhecidas através dos meios de 
comunicação, já que a CIAD respeita a finalidade para a qual são destinados os fundos por parte 
dos doadores), este não é o caso de catástrofes menos conhecidas ou dos outros objetivos da CIAD, 
como o desenvolvimento sustentável e a expansão e fortalecimento da SSVP. Um desafio importan-
te para 2018 e anos posteriores é fortalecer e buscar novas fontes de financiamento.

atividades internacionais
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Alguns exemplos do 
trabalho da CIAD

Burkina Faso
Formação profissional para 
órfãos
Orçamento Total: $7.494 
Categoria do Projeto: Formação 
Profissional
Beneficiários: 10 órfãos
 
A Burkina Faso tem 29 Conferên-
cias espalhadas por todo o país, 
que financiam seus projetos gra-
ças a contribuições de seus mem-
bros e a campanhas de arrecada-
ção de fundos. Além disso, conta com a ajuda de Conferências irmanadas, do Conselho Superior da França e 
do Conselho Internacional Geral, entre outros. 

A Conferência de Goughin identificou 10 órfãos que viviam na pobreza extrema, sem apoio. A eles foi ofe-
recida formação para que se tornassem mecânicos de motocicletas, além de outros cursos formativos. Ao final 
do curso, eles receberam um kit de ferramentas para que pudessem começar a trabalhar. Este Projeto abre 
aos jovens um caminho de reinserção através do trabalho, podendo recuperar suas vidas. Até o momento, 
todos estes jovens que iniciaram o processo formativo seguem com responsabilidade neste projeto SSVP.

Nepal
Reconstrução por Terremoto
Orçamento total: €772.000  
Categoria: Reconstrução de casas 
e canalização de água potável. 
Beneficiários: 300 famílias

Os terremotos devastadores ocor-
ridos no Nepal em 25 de abril e 
12 de maio de 2015 (e uma série 
de réplicas que perduraram por 
mais de um mês) custaram a vida 
de 8.844 pessoas, além de deixar 
20.000 feridos e cerca de 600.000 
casas completamente destruídas.

Nos primeiros dias depois da catástrofe, os membros da SSVP estiveram no lugar dos fatos, oferecendo 
assistência de emergência com o apoio urgente da CIAD, levando comida e mantas a centenas de pessoas. Um 
relatório da SSVP mostra que a ajuda chegou a cerca de 1000 famílias, com distribuição de kits de primeira 
necessidade.

Posteriormente, a SSVP trabalhou em coordenação com o governo e as ONGs presentes no país para levar a 
cabo um programa de longo prazo. As autoridades locais, que controlam estritamente as operações de reabili-
tação, recomendaram à SSVP trabalhar com a supervisão da Caritas Nepal e limitaram sua ação à reconstrução 
de moradias.

Graças à generosidade dos vicentinos em todo o mundo, foi desenvolvido um programa de €772.000  para 
construir 300 casas e reabilitar o sistema de água potável da área. 

As casas foram construídas por trabalhadores locais, com a ajuda dos beneficiários e dos vicentinos, utili-
zando técnicas específicas para tornar os edifícios à prova de terremotos. Este Projeto se completou em março 
de 2018, depois de 2 anos de trabalho duro.

a CIADatividades internacionais
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Toda a comunidade vicentina internacional está 
em festa pelo aniversário do nosso querido con-
frade Amin André de Tarrazi, 12º Presidente Ge-

ral da Sociedade de São Vicente de Paulo, que ocupou essa 
função entre 1981 e 1993. Neste dia 20 de julho, o confrade 
Tarrazi comemorou seus 90 anos de idade. “Desejamos ao 
confrade Amin muita saúde e energia para seguir adiante na 
obra do Senhor e na causa vicentina”, afirmou o 16º Presiden-
te Geral, confrade Renato Lima de Oliveira.

Conselho Geral deseja “parabéns” ao 
12º Presidente Geral, Amin de Tarrazi

homenagem

Amin de Tarrazi nasceu em 1928 na 
cidade de Neuilly-sur-Seine, França. 
Sua formação acadêmica é invejá-
vel: Direito, Ciência Política, Litera-
tura e Filosofia. É um confrade po-
liglota (fala, lê e escreve em quatro 
línguas: inglês, alemão, italiano e 
árabe). Trabalhou, quando na ati-
va, em grandes empresas ligadas ao 
setor de transportes e refinarias de 
petróleo. Já recebeu inúmeros prê-
mios e reconhecimentos públicos, 
entre eles a “Ordem de São Jorge”, 
do Vaticano.

Amin ingressou na SSVP em 1948, 
aos 20 anos de idade, vindo a ocu-
par diversas funções vicentinas 
nas áreas de formação, juventude, 
comunicação e administração. Ele 
também foi presidente do Conselho 
Nacional da França. Amin é um dos 
mais competentes organizadores 
de documentos, escritos e livros no 
âmbito do Conselho Geral, e tam-
bém das “Cartas de Ozanam” e de 
outros documentos históricos da 
SSVP.

Atualmente, no Conselho Geral, o 
confrade Amin atua em duas fren-
tes bem estratégicas: na Unesco e 
na Comissão Especial da Canoniza-
ção de Ozanam. É notória a ativida-
de do confrade Amin nos esforços 
pela canonização de Ozanam, vin-
do a ser um incansável propaga-
dor dessa causa. A beatificação de 
Ozanam em 1997 é produto direto 
da ação efetiva dele junto às autori-
dades eclesiásticas em Roma, além 
das orações de todos os vicentinos.

Desejamos os nossos sinceros “pa-
rabéns” ao querido confrade Amin 
André de Tarrazi. “Amin, você é 
um presente de Deus para a nossa 
SSVP!”, destacou o confrade Renato 
Lima.
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Visita a Roma do 16º Presidente Geral 
Renato Lima
Em 19 de junho o Presidente Geral partiu do Encontro 
Internacional de Jovens em Salamanca (Espanha) para 
Roma,para ter diversas reuniões comoDicastério 
paraos Leigos, Família e a Vida, com a comissão para a 
Canonização de Federico Ozanam ecom os Religiosos de 
São Vicente de Paulo.

APRESENTAÇÃONO DICASTÉRIO PARA OS LEIGOS, FAMÍLIA E A VIDA.

Este novo dicastério da Santa Séé presidido pelo Cardeal Kevin Farrell, 
que realizou um encontro de movimentos eclesiásticossobo tema “os 
jovens, a fée o discernimento vocacional”. A primeirapalestrante foi a 
SSVP e nosso presidente Renato Lima se referiu, como reflexão final, 
ao que foi vivido em Salamanca; “Neste encontro pude ver que os jo-
vens, que chegaram de todas as partes do mundo, têm algo em comum; 
sua fée seu compromisso de serviço aos descartados da sociedade, que 
se resume em uma das frases do principal fundador da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, Federico Ozanam, precursor da doutrina social 
da Igreja, beatificado pelo Papa São João Paulo II: “o que podemos fa-

iglesia y ssvp

Antonio Gianfico, Renato Lima e Sebastián Gramajo

1
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Visita a Roma do Presidente Geral 

Momento da intervenção de Renato Lima no Dicastério para Leigos, Família e Vida

zer para ser católicos de verdade, senão nos consagrarmos àquilo que 
mais agrada a Deus? Socorramos pois o pobre, como faria Jesus Cristo, 
e ponhamos nossa fésob as asas protetoras da caridade” Essa é nossa 
vocaçãoe nossa forma de viver a fé.” 

Esta foi a primeira vez que um presidente geral da SSVP participou de 
uma atividade promovida por este dicastério.

REUNIÃO DA COMISSÃO PARA A CANONIZAÇÃO DE FEDERICO OZANAM

Para a canonização de Federico Ozanam se requer demonstrar uma se-
gunda cura milagrosa realizada pela intervenção do Beato. A Comissão 
para a Canonização, que é composta pelo postulador padre Guiseppe 
Guerra (Itália), o vice-postulador padre Vinicius Texeira (Brasil), o admi-
nistrador Antonio Gianfico (Itália) eo assessor jurídico Sebastián Grama-
jo (Argentina) segue trabalhando para acelerar os trâmites necessáriose 
que a figura de Ozanam se difunda e seja mais conhecida.

VISITA AOS RELIGIOSOS DE SÃO VICENTE DE PAULO

Renato Lima tem como um de seus objetivos aprofundar a relação com 
os diversos ramos da Família Vicentina. Aproveitando sua visita a Roma, 
tevemais uma reuniãona casa dos Religiosos de São Vicente (Leprevost, 
seu fundador, foi membro das Conferências) e junto ao padre Ivonne 
Sabourin, está estabelecendo as bases de um convênio de colaboração.

Todas estas atividades foram publicadas pelo jornal italiano La Stam-
pa, demonstrando o interesse gerado pela Sociedade de São Vicente de 
Paulo nos meios de comunicação.

2
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festa do beato federico ozanam

Festa do beato 
Federico Ozanam
A Igreja Católica, a Sociedade de 
São Vicente de Paulo (SSVP) e a 
Família Vicentina acabam de ce-
lebrar, como em todo dia 9 de 
setembro, a festa do bem-aven-
turado Antonio Federico Ozanam, 
principal fundador da SSVP, cuja 
data litúrgica foi estabelecida pelo 
Vaticano.

Ao recordar o beato F. Ozanam, 
sempre devemos ressaltar sua vi-
são de futuro e o testemunho de 
fé cristã por meio de obras de ca-
ridade, assim como Nosso Senhor 
Jesus Cristo nos ensinou a amar e 
a servir aos mais necessitados.

Por este motivo, o Conselho 
Geral Internacional sempre recor-
da as Conferências e Conselhos de 
todo o mundo que promovem a 
formidável figura de Ozanam em 
todos os tipos de eventos SSVP 
e nos meios de comunicação. Do 
mesmo modo, o CGI sempre esti-
mula os confrades a participar de 
sua festa litúrgica, pedindo aos 

sacerdotes que incluam estas três 
intenções na celebração: 

•	 pela memória do Beato 
Antonio Federico Ozanam, 
como um exemplo de leigo 
ativo na vida da Igreja.

•	 pelos membros da Socieda-
de de São Vicente de Paulo 
no mundo inteiro.

•	 pelas pessoas assistidas pe-
las Conferências e Obras es-
peciais em todo o planeta.

Segundo informa o 16º Presi-
dente Geral da SSVP, nosso con-
frade Renato Lima de Oliveira, no 
atual mandato do Conselho Geral 
Internacional estão sendo feitos 
todos os esforços possíveis com 
o objetivo de acelerar os procedi-
mentos para a canonização de Fe-
derico Ozanam, por este motivo, e 
“para alcançar a graça de um novo 
milagre, necessitamos ser devotos 
fiéis de Ozanam, confiar em sua 
intercessão e incluí-lo em nossas 
orações diárias”.

.

ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO 
DO BEATO FREDERICO 
OZANAM

Na esperança da obtenção de 
um milagre

Senhor,

Fizeste do beato Frederico 
Ozanam uma testemunha do 
Evangelho, maravilhado pelo 
mistério da Igreja.

Inspiraste seu combate 
contra a miséria e a 
injustiça, e o dotaste de uma 
generosidade incansável, ao 
serviço de todos aqueles que 
sofrem.

Em família, ele se revelou 
filho, irmão, esposo e pai 
excepcional.

No mundo, sua ardente 
paixão pela verdade iluminou 
seu pensamento, seu 
ensinamento e seus escritos.

À nossa Sociedade, que 
concebeu como uma rede 
universal de caridade, ele 
soprou o espírito de amor, 
de audácia e da humildade, 
herdados de São Vicente de 
Paulo.

Em todos os aspectos de sua 
breve existência, emerge sua 
visão profética da sociedade, 
tanto quanto a influência de 
suas virtudes.

Por essa multiplicidade de 
dons, nós te agradecemos 
Senhor, e solicitamos – se é 
de tua vontade – a graça de 
um milagre, pela intercessão 
do beato Frederico Ozanam.

Possa a Igreja proclamar 
sua santidade, se esta for 
providencial para o momento 
atual.

Nós te pedimos por Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Amém.
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comunicación / divulgacióncomunicación / divulgación

Correspondência entre Frederico 
Ozanam e Amélia Soulacroix 

Poemas, orações e 
notas íntimas 
Veio à luz esta edição da correspon-
dência entre Amélia Soulacroix e Fre-
derico Ozanam, que pode ser obtida 
através da Amazon por seu título em 
francês: “Correspondance Frédéric 
Ozanam et Amélie Soulacroix”, e que 
reúne, em um só volume, as duas vo-
zes do casal, as cartas inéditas de Amé-
lia e as de Frederico , já publicadas. 

O autor deste trabalho é Léonard 
de Corbiac - sacerdote da comunidade 
Saint-Martin, vigário na paróquia de 

Biarritz, que dedicou seus trabalhos acadêmicos à memória de Fre-
derico Ozanam e, especialmente, à de Amélia Soulacroix. 

Conhecemos Frederico Ozanam como o principal fundador da So-
ciedade de São Vicente de Paulo, o servidor da Verdade, o defensor 
da questão social, mas redescobrimos o homem, o romântico, o pai, 
o acadêmico, o poeta… um homem simples, mas com toda sua elo-
quência. 

Amélia era quase desconhecida para nós. Esta carta tira das som-
bras uma mulher agradável por sua simplicidade e sua naturalidade, 
maravilhada pelo que revela em si mesma, mas também por sua re-
lação com Frederico , verdadeiro companheiro com o qual realizou a 
viagem para a santidade. 

Para além deste olhar íntimo que ilumina a face mais secreta de 
um homem público, é um amor conjugal que se descobre sem ser 
indiscreto. Como escreve Xavier Lacroix: “O que Frederico e Amélia 
expressam é tão bonito, mas sobretudo verdadeiro e justo, que de 
alguma maneira, desde cima, já não lhes pertence. O real é universal. 
Expressa uma verdade do ser humano em cada um de nós”. 

Novo livro sobre o beato Frederico Ozanam. 

Tecendo a obra de Deus
Pensada para a reflexão espiritual, pessoal ou em grupo, conta com uma cui-
dadosa seleção de textos do beato Frederico Ozanam, 

Este livro, escrito por Francisco Javier Fernández Chento (editor da obra 
“Correspondência de Federico Ozanam” e Coordenador Internacional de Co-
municação da Família Vicentina em Famvin_Es), nos ajuda a crescer na fé e no 
carisma vicentino através de uma compilação de textos do beato, escolhidos 
com grande cuidado, e que provém de sua conhecida cartas, mas também de 
suas obras acadêmicas e jornalísticas.

Em seu prefácio, o atual Assessor Espiritual do Conselho Geral Internacio-
nal. Pe. Robert Maloney C.M., enaltece a qualidade deste trabalho, afirmando 
que “poucos materiais são tão enriquecedores como este livro”, incentivando, 
por sua vez, a todos os confrades e consócias da SSVP a utilizá-lo como “fonte 
de formação permanente”.

O livro, editado em espanhol, está disponível na Amazon e também se 
pode solicitar informação sobre esta obra através do formulário web da Socie-
dade de São Vicente de Paulo na Espanha: www.ssvp.es 

Comissão Especial 
para estudo do 
Logotipo da SSVP
Na última Reunião Anual da 
SSVP realizada em Salamanca, 
em junho de 2018, foi aprova-
da a criação de uma “Comissão 
Especial para estudo do Logoti-
po da SSVP”. Esta Comissão tem 
dois objetivos principais:

1) Atender a necessidade de 
modernizar o logotipo existen-
te, elaborando um manual de 
aplicação;

2) Estudar as dificuldades 
para sua implantação em al-
guns países da SSVP.

Esta comissão será formada 
por um representante de cada 
um destes países: Estados Uni-
dos, Brasil, França, Itália, Nigé-
ria e Austrália, e contará com 
a participação de membros da 
Comissão de Comunicação do 
CGI.

Está previsto que esta co-
missão mostre seu trabalho 
nas Reuniões Anuais da SSVP 
Internacional de 2020, que es-
tão previstas para ocorrer em 
Nairóbi, no Quênia, no mês de 
junho desse ano.
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P. Robert Maloney C.M. 
Asesor Espiritual CGI

Amelie, esposa de Frederico Ozanam, anotou cuidadosamente suas 
impressões sobre seus últimos dias. Deve ter sido muito doloroso 
para ela reconhecer que a vida dele estava chegando ao fim. Ele 
ainda parecia tão jovem para ela, com apenas 40 anos. A filha deles 
Marie tinha apenas oito anos. A própria Amelie ainda viveu mais 41 
anos; Marie viveria no século XX. As anotações de Amelie merecem 
meditação, principalmente porque os “últimos dias” fazem parte da 
vida de todos nós. Eu sugiro três pontos das anotações.

1.- Frederico passou seus últimos 
dias ouvindo a Deus, principal-
mente quando falou com ele por 
meio das escrituras. 
Amelie afirma que Frederico “vi-
via constantemente na presença 
de Deus”. No começo da sua vida, 
ele lutou para acreditar. Agora, 
em seus últimos tempos, sua con-
fiança na presença e providência 
de Deus era forte. Ela conta que 
todas as manhãs, quando ele des-
cansava na Itália tentando recu-
perar sua saúde, Frederico leu a 
Sagrada Escritura da sua bíblia em 
grego (sempre acadêmico!), “ano-
tando todas as passagens relacio-
nadas a doenças e criando um li-
vro para as pessoas doentes”. Ela 
conta que era uma alegria ouvi-lo 
falar sobre as escrituras, apesar de 
ver o seu corpo “muito inchado” 
e vê-lo chateado por “ficar can-
sado com frequência”. Ela afirma 
que, como ele amava a vida, “ele 
derramou a Deus sua grande tris-
teza em orações muito bonitas e 
fortalecedoras para que ficassem 
escondidas.”

2.- Ele sentia paz. 
À noite, sentavam-se na varanda, 
observavam o pôr-do-sol e conta-
vam os barcos no mar. Uma noite, 
quando ela perguntou a ele qual 
era o maior presente de Deus, “ele 

disse que era paz no coração”. Ele 
acrescentou que, sem paz, poderí-
amos “ter tudo, mas ainda assim 
não seríamos felizes”, mas, com 
paz, “nós poderíamos suportar os 
sofrimentos mais difíceis e a apro-
ximação da morte”. Amelie obser-
vou que Frederico sempre temia o 
julgamento de Deus, “mas, no fim 
de sua vida, esse medo deu lugar a 
uma incrível calma e grande con-
fiança na misericórdia de Deus”. 
Um dia, um padre o incentivou a 
ter confiança em Deus. Frederico 
respondeu: “Por que eu deveria 
temer a Deus? Eu o amo muito!” 
Amelie escreveu: “A inquietação 
de um espírito agitado deu lugar à 
calma; e a paz no coração, o dom 
mais doce que Deus pode dar a 
qualquer uma de suas criaturas, 
foi a recompensa que todo o seu 
sacrifício aguardava.”

3.- Ele era grato aos seus amigos. 
Ao  longo de sua vida, Frederico, 
como muitos outros santos, tinha 
o dom da amizade. Ele considera-
va Amelie sua amiga mais próxi-
ma e, pouco antes de sua morte, 
disse a ela: “Obrigado por todos 
os consolos que me deu.” Ele tro-
cava correspondências animadas 
com vários outros amigos, mes-
mo quando sua energia diminuía. 
Quando estava prestes a morrer, 

ÚLTIMOS DÍAS 
DE OZANAM

ele se sentia grato com as orações 
de seus amigos. Suas cartas para 
as pessoas mais próximas a ele ti-
nham um tom afetuoso e positivo. 
Apenas dois meses antes de mor-
rer, ele concluiu uma longa carta: 
“Adeus, meu querido amigo. Só há 
espaço para abraçá-lo com ternu-
ra.” Para outro amigo, ele escre-
veu: “Adeus. Por favor, transmita a 
todos que o cercam meus cumpri-
mentos, meus melhores desejos, 
minha amizade, e tenham certeza 
do meu terno carinho.” Os amigos 
faziam parte da sua vida. Pensan-
do em Frederico, lembro-me das 
palavras de Shakespeare: “Aque-
les amigos que tens, já postos à 
prova, prende-os à tua alma com 
grampos de aço.”

...sem paz, 
poderíamos “ter tudo, 
mas ainda assim não 
seríamos felizes”, 
mas, com paz, “nós 
poderíamos suportar 
os sofrimentos 
mais difíceis e a 
aproximação da 
morte”

Vicente de Paulo viveu o do-
bro de Frederico. No fim de sua 
vida, ele encorajou seus seguido-
res a se conscientizarem sobre a 
morte como uma realidade inevi-
tável. Todos devem encarar isso. 
Ele disse: “Nos últimos dezoito 
anos, nunca fui para a cama sem 
me preparar para estar diante de 
Deus naquela mesma noite.” Fre-
derico aprendeu bem essa lição. 
Assim como Vicente, ele viveu a 
vida ao máximo e se entregou pa-
cificamente a Deus.

espiritualidade
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família vicentina

As Jornadas Mundiais da Juventude e 
o Encontro da Juventude Vicentina
Panamá 2019

Em janeiro de 2019, o Panamá será a 
sede das próximas Jornadas Mun-
diais da Juventude e, como já é cos-

tume, de algumas jornadas prévias para os jovens 
da Família Vicentina: o “Encontro Juvenil Vicentino”, 
que serve de preparação para nossos jovens para vi-
ver, desde o carisma, esta festa da juventude católi-
ca chegada de todas as partes do planeta.

A Família Vicentina está trabalhando na organiza-
ção do Encontro Juvenil Vicentino que terá lugar no 
acampamento Reverendo Lowell David, durante os 
dias 18 a 21 de janeiro de 2019. Este lugar se encon-
tra na província de Panamá Oeste, no distrito de São 
Carlos, situado a duas horas da capital panamenha.

Para informações e formas de credenciamento 
dos grupos vicentinos foi criada uma página de Fa-
cebook, EJVPanamá, pela qual se pode entrar em 
contato com o grupo organizador e conhecer os trâ-
mites para a participação nestas jornadas vicentinas 
prévias às Jornadas Mundiais da Juventude Panamá 
2019.

Com respeito às JMJ Panamá 2019, que acontece-
rão de 22 a 27 de janeiro, se pode obter mais infor-
mações em seu perfil no Facebook, @jornadamun-
dialdelajuventud, ou através da página web www.panama2019.pa. 

O lema das JMJ Panamá 2019 será “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra”(Lc 
1,38) e os patronos das mesmas: San Juan Bosco, Beata Romero Meneses, Beato Oscar Romero, San Juan 
Pablo II, San Joselito, San Juan Diego, Santa Rosa de Lima e San Martín de Porres.

22 a 27 de janeiro - Panamá 2019 

Jornadas Mundiais da 
Juventude

18 a 21 de janeiro de 2019
Acampamento Reverendo Lowell David

Panamá

Encontro Juvenil 
Vicentino 
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Encontrando Vicente 400
Encontrando Vicente 400 (fv400), é um 
concurso e festival que se inspira no ani-
versário de 400 anos de nascimento do 
Carisma de São Vicente de Paulo no serviço 
aos pobres e que terá sua sede no Castel 
Gandolfo, Itália, de 18 a 21 de outubro de 
2018

Encontrando Vicente é parte da iniciativa da Fa-
mília Vicentina de globalização da caridade e sua 
missão é advogar por narradores do século XXI, 
que desafiem o público com filmes que mostrem 
nossa perspectiva sobre a pobreza em nossas co-
munidades assim como despertar a imaginação, 
compartilhando o Carisma através de uma criati-
vidade inspirada na Missão vicentina de globalizar 
a caridade.

Mais informação em: fv400.com

Conferência Internacional da  
Famvin Homeless Alliance
O organismo da Família Vicentina inspirado na missão de servir as pessoas sem lar, 
Famvin Homeless Alliance, realizará uma Conferência Internacional em Roma, de 26 a 28 
de novembro, com a participação de mais de 100 pessoas de todo o mundo.

Esta Conferência 
contará com vicen-
tinos especializa-
dos no coletivo das 
pessoas sem lar e 
pretende ser um 
fórum de formação 
e debate no qual se 
possa trabalhar por 
e para melhorar a 
vida e a situação de 
nossos irmãos e ir-
mãs que por diver-
sos motivos vivem 
nas ruas ou deslo-
cados de seus lares.

Para mais informação: vfhomelessalliance.org 

família vicentina



25www.ssvpglobal.org
Conselho Geral Internacional

Espanha

Mais de 10 anos defendendo a vida

Mais de uma década salvando 
vidas:

Desde 2007, ano da fundação da 
Conferência Nuestra Señora del 
Carmen e quando começou seu 
trabalho em favor da vida, os con-
frades conseguiram:

• Ajudar no nascimento de 189 
crianças cujas mães tinham 
data marcada em uma clínica 
abortiva de Ciudad Real.

• Apoiar durante a gestação e 
após o nascimento a 697 mu-
lheres que tinham a intenção 
de  abortar, mas que ao final 
tiveram seus filhos graças à 
ajuda prestada pela Sociedade 
de São Vicente de Paulo. Isto 

O Programa de Apoio à Gestan-
te oferece acompanhamento du-
rante todo o período da gestação, 
oferecendo à mulher ajuda social, 
psicológica e material e também 
se ocupa de transmitir formação 
básica e profissional, conseguir 
uma mudança em suas atitudes 
e hábitos e uma melhora na au-
to-estima e na qualidade de vida. 
Por que esta ajuda? Porque a 
maternidade é um direito funda-
mental da mulher, que deve ser 
vivido com alegria, serenidade e 
esperança. 

Esta Conferência defende o di-
reito à vida porque crê que o abor-
to é uma imensa tragédia:

•	 para a criança que não chega 
a nascer, pois é privada 
do primeiro direito, que 
é a vida. 

•	 para a mulher, a quem 
o aborto foi apresen-
tado como um direito, 
mas sem as explicações 
sobre as terríveis con-
sequências da síndrome 
pós-aborto.

•	 para a sociedade, que 
continuamente se vê 
privada de elos impor-
tantes porque “Não so-
mos o produto casual e 
sem sentido da evolu-
ção. Cada um de nós é o 
fruto de um pensamen-
to de Deus”.

O perfil das mulheres que são 
apoiadas por este Projeto SSVP é:

- Jovens

- Mães solteiras e sem recursos.

- Com outros menores a seu en-
cargo.

- Com necessidade de emprego. 

A Sociedade de São Vicente 
de Paulo colabora com entidades 
privadas atendendo e informan-
do sobre o aborto a todas aquelas 
mulheres que necessitem de infor-
mação sobre o que é um aborto, 
suas consequências, como se pra-
tica e, principalmente, as alterna-
tivas existentes. 

Os vicentinos que pertencem à Conferência Nuestra 
Señora del Carmen em Ciudad Real, Espanha, realizam, 
desde o ano de 2007, um trabalho voltado à gestante 

em situação de extrema necessidade, defendendo seu direito de se-
rem mães e o nascimento de seus filhos.

Estande informativo em favor da vida da Conferência Nuestra Señora del Carmen

noticias do mundo
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implica em muitas entrevistas 
e acompanhamentos, interven-
ção dos serviços sociais, des-
locamentos às localidades em 
que vivem estas mulheres…

• Ajudar a outras 779 mulheres 
grávidas que, sem querer abor-
tar, solicitaram a ajuda da SSVP 
para diversos assuntos (roupa 
e calçado, alimentos, material 
para o bebê…), assuntos admi-
nistrativos (currículo, relatórios 
sociais e acompanhamento a 
diversas instituições e adminis-
trações).

• Dirigir e coordenar as casas de 
acolhida da SSVP por onde pas-
saram 18 mulheres e 21 crian-
ças. Estas casas oferecem todas 
as comodidades de um lar, para 
que as mães possam ter uma 
gestação tranquila e possam 
estar com seus filhos durante 
os primeiros meses de vida.

• Ajudar com alimentos a mais 
de 2.600 famílias.

• Distribuir roupa a mais de 1.700 
crianças

• Recolher e entregar brinquedos 
para mais de 1.500 famílias.

Desde que a lei do aborto en-
trou em vigor na Espanha em 
1985, ocorreram mais de um mi-
lhão desses procedimentos. No úl-
timo ano do qual temos dados ofi-
ciais, o de 2004, foram realizados 
na Espanha quase 85.000 abortos, 
ou seja, um a cada 6,2 minutos, 
transformando o aborto na prin-
cipal causa de mortalidade na Es-
panha. Por este motivo o trabalho 
da Conferência Nuestra Señora del 
Carmen é louvável e nos recorda 
a todos os vicentinos do mundo 
a necessidade de proteger a vida, 
começando pelos mais desvalidos, 
os que ainda não tiveram a opor-
tunidade de nascer.  

EE.UU

Programa 
“Uniformes para 
as crianças”

A Sociedade 
de São Vi-
c e n t e   d e 

Paulo em Baton Rouge, Es-
tados Unidos, desde 1865, 
há mais de 20 anos exerce 
uma atividade de grande 
ajuda para as famílias: a 
obtenção de uniformes es-
colares para que as crian-
ças menos favorecidas te-
nham condições de iniciar 
o curso escolar. 

Para isso, associada a outras 
entidades, este ano a proposta 
é chegar a 25.000 uniformes 
escolares. Os moradores da re-
gião podem fazer doações para 
a compra destes uniformes ou 
podem doar os que tenham em 
suas casas em bom estado. Por 
24 dólares, uma criança pode 

receber um lote de roupa esco-
lar para todo o curso.

A SSVP desta área atua no en-
torno de 12 paróquias que têm 
uma pobreza infantil que varia 
de 40% a 90%. Por isso essa aju-
da é vital para milhares de famí-
lias que se encontram imersas 
na pobreza.

Para a SSVP Baton Rouge “os 
uniformes não rompem sozi-
nhos o círculo da pobreza, sim-
plesmente são um bom começo 
para muitas famílias, já que o 
acesso à educação é a chave 
que abre as portas para novas 
oportunidades”. 

Para mais informação sobre 
este projeto e a SSVP em Baton 
Rouge: https://svdpbr.org/

noticias do mundo
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República Dominicana

Os vicentinos tornam realidade uma 
mudança no sistema 

Em muitas localidades do Caribe, as pessoas em bi-
cicletas de três rodas vendem frutas, verduras, sor-
vetese uma ampla variedade de produtos para os 

turistas e nativos como objetivo de levar uma vida muito humilde.
 
Este éo caso tambémna República 
Dominicana, onde muitos desses 
vendedores ambulantes, inclusive, 
não são proprietários dessas bici-
cletas etêm que alugá-las, obtendo 
uma margem de lucrosainda mais 
escassa.

Com a ajuda de $6.000 da SSVP 
Canadá, o Conselho Superior da 
República Dominicana pôde com-
prar 25 dessas bicicletas, que con-

tam também com cadeados e cor-
rentes, cujo custo foi de cerca de 
$240 por unidade. 

Através de um processo de se-
leção, os vendedores assinam um 
acordo pelo qual aceitam um mi-
crocrédito que terão que devolve-
re recebemem troca uma destas 
bicicletas totalmente equipada, in-
cluindoumavariedade dosprodutos 
que cada um deles vende nas ruas.

A resposta destes microcréditos 
foi tão boa que com as devoluções 
dos usuários foi possível comprar 
outras 7 bicicletas mais. Das 32 bi-
cicletas distribuídas,só em três oca-
siões o acordo não foi cumprido.

Sendo os proprietários destas 
bicicletas, as margens de lucro se-
manal destas pessoassubiram sig-
nificativamente.

Cultivo de arroz 
para os pobres

Na pequena 
localidade de 
Bonao, a SSVP 

da República Dominicana é 
proprietária de um grande 
terreno para o cultivo de 
arroz que produz mais de 
45.000 kg. dogrãopor ano. 
Desta quantidade, 30% é 
destinado diretamente aos 
mais pobres, outro 30% a 
manter os projetos carita-
tivos das Conferências da 
área, 30% mais é destinado 
aos custos de produção des-
te terreno eos 10% restan-
tes se dirigem ao Conselho 
Superior.

 O Conselho Superior da 
República Dominicana tem um 
total de 65 Conferências e outras 
6 estão a ponto de se formarem. 

Estas Conferências estão apoiadas 
por 6 Conselhos de Área. A planta-
ção de arroz fez tanto sucesso que 
a SSVP está planejando implantar 
este modelo em outras seis área-
sonde a SSVP está presente. 

Membros das Conferências locais 
(àesquerda). O terceiro a partirda 
direitaé o presidente do Conselho 
Superior da República Dominicana, 
Fausto Bautista, o Segundo é Ed-
mund Keane; Representante do CGI 
na sede das Nações Unidas em Nova 
York, e o ultimo da direita é Michael 
Nizankiewicz, Vice-Presidente Terri-
torial da SSVP América 1. 

noticias do mundo
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Números actualizados
• Jovens participantes 120
• Países representados 100
• Palestras 6
• Vídeo Conferência Internacio-

nal com 130 participantes de 
38 países diferentes

II Encontro Internacional de 
Jovens da SSVP

Compromissos assumidos
• Estudo regionalizado para elaboração do Manual Internacional de 

Jovens
• Maior proximidade dos coordenadores territoriais com os Conselhos 

Nacionais e seus respectivos coordenadores
• Realização de Vídeo Conferências por Coordenação Territorial
• Participação da SSVP no EIJV e na JMJ Panamá 2019
• Realização de Encontro Internacional de Jovens a cada 5 anos na ci-

dade de Salamanca
• Distribuição de material de formação para treinamento e capacita-

ção de jovens
• 30% de Jovens entre 18 e 35 anos na SSVP até 2022
• Implantação do Projeto de Intercâmbio Vicentino em 2019
• Implantação do Projeto de Estágios no CGI em 2019

 Destaques do Encontro
• Recebimento da Benção Apostólica do Papa Francisco aos jovens participantes
• Troca de Experiência de missão, realidade e participação dos jovens na SSVP.
• Cada jovem recebeu do confrade Willian em nome do CGI uma relíquia do Beato Antonio Frederico Oza-

nam, como modelo de leigo para os jovens e para que os coordenadores nacionais inspirem sua missão na 
missão de Ozanam.

• Nomeação, Posse e Instituição do Comitê Internacional de Jovens, realizado pelo 16º Presidente Geral.
• Divulgação da SSVP pela cidade de Salamanca, com os jovens empunhando bandeiras de seus países, 

mostrando a todos a grandeza do alcance da SSVP.
• Reflexão sobre a realidade dos refugiados e como a SSVP em diversos países atua e ajuda nesta nova re-

alidade mundial.

juventude ssvp
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II Encontro Internacional 
de Jovens da SSVP

COMENTÁRIOS DE ALGUNS JOVENS PARTICIPANTES:

Kathleen BRISSETTE – SSVP USA

“Em uma semana nos transformamos em uma grande fa-
mília feliz – comemos juntos, oramos, brincamos, dança-
mos, cantamos e fizemos limpeza. Todos nós temos nossas 
lutas, seja dentro da família, com o governo, dentro da so-
ciedade ou fora dela. A maioria de nós não falava o mesmo 
idioma, mas as diferenças não nos separaram, e sim nos 
uniram mais, já que todos nós compartilhamos a mesma 
missão e o mesmo amor pelo Senhor e pelos pobres. Foi 
uma semana de crescimento da amizade e da paixão pela 
missão. Nunca esquecerei esta experiência e estas pesso-
as. Todos nós estamos decididos a nos manter em contato 
e a ajudar uns aos outros e a nossos grupos em tudo o que 
pudermos, porque sabemos que juntos nossa rede de ca-
ridade pode ajudar a mudar o mundo. Mal posso esperar 
para encontrar com todos de novo em 5 anos, no 3º Encontro Internacional de Jovens”.

Richard NUTSUGLO ZISSE – SSVP GHANA

“Redescobri o que significa ser responsável e to-
mar a decisão correta a favor do próximo. Este 
Encontro iluminou minha consciência: com amor 
e serviço podemos superar todas as formas de 
pobreza. Ao mostrar amor, nunca estou só, e sim 
faço parte da família universal que fala e entende 
a linguagem do amor”.

Hannah O’NEIL – SSVP Scotland

“Depois de voltar do II Encontro Internacional da Juventude 
SSVP e ter tempo para refletir, me sinto otimista sobre o futuro 
da Sociedade na Escócia. Durante o decorrer da reunião pude 
falar com muitos dos que dirigem os programas nacionais da 
juventude em seus países e fui capaz de recolher e formar ideias 
sobre como fazer crescer o trabalho da juventude na Escócia. 
A oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo foi uma 
experiência incrível; fiz amizades que espero que se fortaleçam 
a medida que continuemos crescendo em nossa amizade vicen-
tina. Os momentos de oração no Encontro foram muito alen-
tadores, ao ver outros jovens católicos dirigindo-se a Deus em 
busca de Seu guia e força para que nosso trabalho possa dar 
muitos frutos”.  

juventude ssvp
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Juanma - SSVP Espanha
“O Encontro em Salamanca foi uma grande experiência para 
mim e uma grande ajuda para ter consciência dos demais gru-
pos de todo o mundo e escutar seus testemunhos e as atividades 
que realizam para ter mais ideias e poder levá-las a cabo em 
meu grupo”.

“Conheci pessoas maravilhosas e passei ótimos momentos, ainda 
que o último dia tenha sido um pouco triste porque já íamos em-
bora e tínhamos que nos despedir dessas pessoas com as quais 
compartilha-
mos tudo”.

Irena GORRICA - SSVP Albânia

“Os jovens são os lábios das Conferências”. Neste Encontro 
me senti uma verdadeira vicentina e me dei conta de que os 
quilômetros não são um impedimento para permanecer-
mos unidos com outros jovens do mundo. Só é necessário 
um propósito comum: “A CARIDADE”.

Jayleen NAKAMURA  - SSVP Chuuk (Micronesia)

“Todos chegamos a Salamanca como jovens, cada um com 
seu próprio idioma e cultura. À medida que nos acomodá-
vamos, ia começando a viagem. Fizemos amigos, compar-
tilhamos comidas deliciosas, roupas, lágrimas e risos e fize-
mos compras juntos. Compartilhamos ideias, aprendemos 
com grandes palestrantes, presenciamos o melhor sermão, 
trocamos presentes e dançamos, cantamos e rezamos jun-
tos, tiramos centenas de fotos de tudo e nos ajeitamos da 
melhor forma que pudemos para nos comunicar usando 
Google Translate. Alguns de nós viajamos de trem pela pri-
meira vez e inclusive experimentamos como é acordar pela 
manhã e sentir o indescritível aroma de rosas entrando pe-
las janelas. De fato, em sua verdadeira essência, nos trans-
formamos em uma FAMÍLIA falando o mesmo idioma de 
AMOR! Contudo, uma coisa foi a mais humilde e, ao mes-
mo tempo, a mais importante de tudo: compartilhar uma 
mesma paixão e um mesmo coração através da fé em Jesus 
cuidando dos pobres. Estou e estarei sempre agradecida de 
ter recebido a oportunidade de assistir ao 2º Encontro de 
Jovens da SSVP em Salamanca. Foi uma experiência única 
na vida!”

juventude ssvp
II Encontro Internacional 
de Jovens da SSVP
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Hetekpo Pascal GBENAGNON - TOGO

“O Encontro de Salamanca foi excelente porque incluiu todos 
os aspectos: espiritualidade, formação, intercâmbio de experi-
ências, amizade, descobertas”…  
Apoiamo-nos nos fundamentos de nossa Sociedade São Vicen-
te de Paulo, Federico Ozanam e seus companheiros e, sobre-
tudo, em nossa missão. Sendo jovens somos o espelho de Oza-
nam, ator do presente e do futuro da SSVP. A caridade consiste 
em pensar no outro, em viver o amor verdadeiro, em transbor-
dar de amor para dá-lo aos demais.  
Ao finalizar este Encontro, nos lançaram o desafio de que a 
SSVP chegue a contar com mais de 30% de jovens. Tenho a 
intenção de aceitar este desafio através destes quatro pontos: 
S- sentimento de comunidade 
E- estratégia   
A- audácia  
O- oração 
Viva a SSVP e viva a juventude vicentina! “Vamos continuar o sonho de Frederico Ozanam e compartilhá-lo 
com os que nos rodeiam”

.Edgarnilson Ceita Lourenço – SSVP São Tomé e Príncipe

O II Congresso Internacional da juventude SSVP em Salaman-
ca, foi sem dúvidas um sucesso onde os jovens líderes dos 
cinco continentes puderam vivificar ainda mais os trabalhos 
outrora iniciado pelos nossos sete coo fundadores principal-
mente o Federico Ozanam.
Sobre o tema “O Jovem Vicentino como protagonista do pre-
sente e do futuro da SSVP”, todas as palestras, momentos de 
oração, de reflexão, trabalhos de grupo, fotos, vídeos e mui-
to mais, fez com que eu saísse enriquecido desse maravilhoso 

encontro e melhor 
preparado para 
servir a família Vi-
centina, assumindo 
o compromisso de 
ser pescador de jo-
vens e não só, para 
que a SSPV possa 
crescer na unidade 
e fraternidade sem-
pre na esperança de um mundo melhor.

Laekwang PARK – SSVP Coreia do Sul

“Foi impressionante ver diferentes países, culturas e idiomas reu-
nidos sob o nome de Vicente. Eu costumava pensar que, como re-
presentante da Coreia, os assuntos do meu país eram os únicos que 
me preocupavam, mas através desta reunião aprendi que devo me 
preocupar com os irmãos e irmãs pobres de todo o mundo como 
integrantes de um só país”.

juventude ssvp
II Encontro Internacional 
de Jovens da SSVP
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Danielle el CHEMALY – SSVP Líbano

“Foi uma grande experiência. Conheci 
alguns dos novos líderes jovens, que foram 
muito inspiradores para mim. Espero que 
saibamos transformar todas as nossas metas 
e sonhos em planos de ação para difundir a 
verdadeira missão vicentina!”.

Willian Alves – Presidente del 
Comité Internacional de Jóvenes

“Foram 2 anos de preparação para 
a realização deste encontro, um 
verdadeiro sonho que se tornou 
realidade. Tive comigo outros 4 jo-
vens que me ajudaram diretamen-
te (Renata, Leonardo, Markinhos e 
Sabrina) a quem eu louvo e agra-
deço a Deus por serem meus ami-
gos e comigo estiveram em todos 
os momentos, desde os mais feli-
zes e principalmente nos mais de-

safiadores. Agradeço ao confrade 
Renato, nosso amigo e presidente 
geral da SSVP, que confia tanto nos 
Jovens e deu para a SSVP mundial 
um enorme presente a nomeação 
dos 12 coordenadores territoriais 
que me ajudarão no comitê inter-
nacional de jovens, somos amigos 
a serviço dos jovens. Sabemos que 
muita coisa poderia ter sido acres-
centado na programação, mas 
tudo que aconteceu nestes dias foi 
especial e preparado com muito 
carinho e dedicação. Foi apenas 

um passo na longa caminhada que 
teremos pela frente, teremos mui-
tas oportunidades de, enquanto 
jovens promover o protagonismo 
da juventude na SSVP, o encontro 
de Salamanca foi só o começo. 
Agradeço cada Conselho Nacional/
Superior que contribuiu e apoiou 
os jovens e investiu para que eles 
pudessem estar presentes. Meus 
amigos, queridos Jovens, nós so-
mos os Ozanans do século 21, se-
jamos protagonistas do presente e 
do futuro da SSVP.”

juventude ssvp
II Encontro Internacional 
de Jovens da SSVP
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Que ninguém te menospreze por 
ser jovem. Ao contrário, que tua 
palavra, tua conduta, teu amor, 
tua fé e teu limpo proceder te 
transformem em modelo para os 
crentes. (1 TIM 4,12)

“Quando te perguntes pelo misté-
rio de ti mesmo, olha a Cristo, que 
te dá o sentido da vida. Quando te 
perguntes o que significa ser uma 
pessoa madura, olha a Cristo, que 
é a plenitude da humanidade. E 
quando te perguntes sobre teu 
papel no futuro do mundo, olha a 
Cristo. Só em Cristo realizarás teu 
potencial como cidadão da comu-
nidade do mundo”.
Papa São João Paulo II

O que significa ser jovem? Vale 
a pena manter o ímpeto jovem? 
Considero-me útil na comunidade, 
grupo ou sociedade à qual perten-
ço? Tenho qualidades para ajudar 
aos demais? É o momento de agir? 
Estas e muitas perguntas se fazem 
os jovens que desejam contribuir 
positivamente para melhorar a 
vida em sociedade. A juventude 
é um período inicial da existência, 
crescimento e desenvolvimento 
de ideias, planos, etc. 

Um jovem vicentino como tal 
é, neste contexto, um fiel da Igre-
ja Católica Romana que procura 
o amor aos mais pobres e neces-
sitados da sociedade, que socor-
re e oferece esperança a nossos 
irmãos que sofrem, provocando 
mudanças de uma maneira frutífe-
ra na sociedade. Seus anteceden-
tes históricos se vinculam aos êxi-

A JUVENTUDE E A CONSTRUÇÃO DO REINO: 
QUALIDADES VICENTINAS

PATRICIA ONUOHA
SSVP Secretária Nacional da Juventude
Representante da Nigéria em 
Salamanca, Espanha, 2018

tos alcançados por alguns jovens 
notáveis, apóstolos e discípulos de 
Jesus Cristo que foram chamados 
por Deus, que descobriram a ne-
cessidade de dedicar-se à obra de 
Deus para a construção do Reino; 
as mesmas qualidades s de apli-
cam a nosso principal fundador, o 
Beato Federico Ozanam e a seus 
jovens companheiros, que com 
valentia mostraram esse ardente 
zelo pela santificação das almas 
por Cristo.

Em linha com o ditado irlandês 
de “fazer feno enquanto brilha 
o sol”, que sugere que os jovens 
aproveitem para “ter ideais em 
sua juventude porque talvez não 
os tenham na velhice”, incentivo 
meus confrades jovens da SSVP a 
aproveitar o tempo, nossos tesou-
ros e nossos talentos, sobretudo 
nesta época em que a ciência e a 
tecnologia estão experimentando 
um grande avanço. 

Nosso Senhor Jesus Cristo já 
nos deu esta mensagem em João 
9,4, quando disse: “Convém que 
eu faça as obras daquele que me 
enviou, enquanto é dia; a noite 
vem, quando ninguém pode traba-
lhar”. O Senhor nos adverte a es-
tar firmes para desfazer qualquer 
forma de vício negativo que nos 
afasta dos objetivos de alcançar o 
progresso na sociedade, de cons-
truir o Reino. Os jovens vicentinos 
foram chamados a usar seus dons 
para servir, para fazer o bem a to-
dos. Os jovens necessitam canali-
zar sua mente para esta positivida-
de e redescobrir o valor da oração 
para a sustentabilidade de nossas 
metas e aspirações e assim, permi-
tir que Deus se manifeste quando 
levamos a cabo esta tarefa.

A juventude vicentina é um 
dos pilares para procurar o de-
senvolvimento saudável da so-
ciedade. Uma sociedade, um país 
que aspire a voar alto, deve en-
tender que só pode conseguir se 
todas as mãos estiverem unidas 
para o êxito deste propósito, o 
de contribuir para fazer um mun-
do mais justo aos olhos de Deus. 
Não podemos ter vergonha de 
ser cristãos, temos que ser valen-
tes agora, neste tempo de perse-
guições aos cristãos e em meio a 
uma sociedade descrente, como 
nos tempos de Ozanam. Devemos 
estar à altura deste desafio, saber 
por que fazemos isto e melhorar 
a forma em que, a partir de nossa 
Conferência, podemos contribuir 
mais para a construção do Reino 
de Deus. 

Concluindo, continuamos nos 
perguntando como e quando po-
demos contribuir. Agora é o mo-
mento, comecemos sendo exem-
plo e mostrando as boas obras. 

juventude ssvp
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Hino Oficial do Encontro Internacional de 
Jovens SSVP 
Salamanca 2018 

“JUVENTUDE EM ESPERANÇA”
Testemunho e vida de Tua palavra,
damos juntos hoje por um mundo melhor.
Enchem-se meus olhos de alegria,
porque já não tenho medo de emudecer.

Te sinto, oh Senhor, 
também posso ouvir tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo Teu rosto e Teu amor em seu amor,
E agora esta emoção eu quero compartilhar.

REFRÃO
Vamos, ergue teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
em nossa vocação.

Encontro sentido em sua palavra,
tecendo uma rede, de caridade.
Quero liberdade em minhas decisões,
que se pode ser católico e real.

Te sinto, oh Senhor, 
também posso ouvir tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo Teu rosto e Teu amor em seu amor,
E agora esta emoção eu quero compartilhar.

REFRÃO
Vamos, ergue teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
em nossa vocação.  (repete-se 3 vezes, a segunda só com palmas)

Ver o vídeo oficial do Encontro da Juventude SSVP em: 
https://youtu.be/CbITB772tfo

juventude ssvp
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Visita do 
Presidente Geral 
Internacional da 
SSVP à Argentina

O 16º presidente interna-
cional da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, querido 
confrade Renato Lima de 
Oliveira, realizou uma visita 
oficial à Argentina durante 
os dias 1º a 3 de junho.

Após sua chegada teve uma audi-
ência com o Arcebispo de Buenos 
Aires e Primado da Argentina, Car-
deal Mario Aurelio Poli para, ato 
contínuo, atender os meios de co-
municação.

 
A agenda desta viagem segue por 
sua visita à cidade de Córdoba, 
onde também foi recebido pelo 
Bispo Auxiliar, Monsenhor Pedro 
Torres e outras autoridades públi-
cas.

 
Renato Lima, sempre acompa-
nhado por membros do Conselho 

visitas del presidente general internacional

Superior SSVP Argentina, entre os 
quais se encontravam sua Presi-
dente Nacional, Celeste Godoy, e 
por Sebastián Gramajo, Vice-pre-
sidente Geral Adjunto 3º da SSVP, 
visitou o instituto educativo Am-
paro de María, que celebra 150 
anos de “serviço em esperança”. 
Nesta incomparável ocasião foi 
apresentado o livro do Presidente 
Geral, “Apaixonados pela caridade 
e a justiça”.

 
O Presidente Geral Internacional 
da SSVP também visitou a Basíli-
ca e Santuário Nacional de Nossa 

Senhora de Luján e os confrades 
da Conferência San Lorenzo Már-
tir, da localidade de Navarro, que 
celebravam seu 80º aniversário no 
compromisso vicentino.

 
O último ato de sua grata visita à 
Argentina foi a participação em 
uma Eucaristia, presidida pelo As-
sessor Nacional da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, Pe. José Luis 
De Fina CM, celebrada no domin-
go 3 de junho na Capela Sagrado 
Coração, no bairro portenho de 
Constituição, da qual participaram 
diversas instituições vicentinas.

80º aniversário da Conferência San Lorenzo Mártir

Audiência com o Monsenhor Mario Poli
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Visita do Presidente Geral Internacional da SSVP à 
Inglaterra e à Irlanda

A primeira parte da viagem ocor-
reu na Irlanda (de 24 a 27 de ju-
nho). Nosso presidente teve a 
oportunidade de visitar 8 cidades: 
Dublin, Belfast, Roscrea, Newry, 
Drogheda, Clonmel, Nenagh e Li-
merick. A SSVP na Irlanda é com-
posta por 8 regiões, 1.500 Confe-
rências, 11.000 membros, mais 
de 100 Conselhos de Zona e 220 
lojas chamadas “Vincent’s Chari-
ty Shops”. Estes estabelecimentos 
são um projeto muito importante 
já que, não só proporcionam às 
pessoas artigos novos ou pouco 
usados a preços acessíveis, como 
também constituem uma fon-
te de renda para a Sociedade. A 
SSVP na Irlanda mantém ainda 
uma irmanação com a Zâmbia, na 
África. 

Nosso confrade Renato Lima 
se mostrou muito satisfeito com 
o trabalho que desempenham 
nossos colegas na Irlanda em en-
contro com Kieran Stafford, presi-
dente nacional da SSVP irlandesa 
desde 7 de junho de 2017. A prin-
cipal atividade das Conferências é 

a visita domiciliar. Ao longo de sua 
estada, nosso Presidente Interna-
cional pôde visitar muitos Con-
selhos e Conferências, manteve 
reuniões com a família vicentina, 
assistiu a santas missas e visitou 
muitas obras especiais. Nosso pre-
sidente sentiu-se muito satisfeito 

Reunião com o Bispo de Leeds

PGI na Irlanda. Reunião em Dublin

visitas del presidente general internacional

O 16º presidente geral 
internacional (PGI), nosso 
confrade Renato Lima de 
Oliveira, realizou uma 
visita oficial à Inglaterra e 
à Irlanda durante os dias 
24 a 30 de junho de 2018.
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com esta visita, na qual 
esteve acompanhado por 
Larry Tuomey, nosso te-
soureiro geral.

A agenda continuou 
na Inglaterra (de 27 a 30 
de Junho). Nosso presi-
dente pôde visitar New-
castle, Leeds e Londres. 
Nossa consócia Helen 
O`Shea, nova presiden-
te nacional, com apenas 
seis meses exercendo o 
cargo foi reconhecida e 
incentivada pelo PGI por 
seu magnífico trabalho 
à frente deste serviço. 
Chamou sua atenção a organiza-
ção dos vicentinos na Inglaterra, 
os livros que têm sobre espiritu-
alidade e oração, a boa forma de 
atuação das Conferências (centra-
das sobretudo em visitar famílias 
desfavorecidas, ainda que tam-
bém atendam doentes e idosos) e 
os Conselhos com uma estupenda 
abordagem estratégica a nível na-
cional.

Na Inglaterra temos 1000 Con-
ferências, 10.000 membros, 23 
Conselhos Centrais, 100 Conse-
lhos Particulares ou Conselhos de 
Zona e 45 lojas “Vincent`s Charity 
Shops”. 

Entre suas atividades mais in-
teressantes se destacam os “Mini 
Vinnies”, um projeto que prepara 
as crianças para serem as vicenti-
nas do futuro, na qual os peque-
nos “recebem a semente” que 
logo germinará. O trabalho que 
realizam é fabuloso, espiritual e 
divertido; fazem cartões para as 
pessoas necessitadas, bolos para 
os idosos ou ajudam a organiza-
ção depois da aula, entre outras 
muitas atividades. A Sociedade de 
São Vicente de Paulo na Inglaterra 
está muito consciente da necessi-
dade de recrutar novos membros 
para reduzir o envelhecimento das 
Conferências. A agenda de nosso 
Presidente aqui também foi muito 

Visita a Inglaterra  e à irlanda

intensa com numerosas visitas e 
reuniões oficiais, além de desfru-
tar de uma audiência com Vossa 

Ex.ª Revma o bispo de Leeds Mar-
cus Stock e participar de santas 
missas. 

Conferência infantil em Newcastle, Inglaterra

Dublin, centro de acolhida

Loja solidária em Leeds

visitas del presidente general internacional
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Na quarta-feira, 22 de agosto passado, nossa cara irmã e amiga MA-
RIE- NOELLE DESBROSSES foi se juntar ao Pai.

Durante muitos anos, Marie-Noëlle foi responsável de Conferência, 
presidente departamental do Conselho de Paris, e Correspondente em 
língua Russa para o CGI, onde ela partilhava de bom grado suas compe-
tências e seu bom humor, sempre com humildade.

Ele serviu sob a presidência de vários presidentes o Conselho Nacio-
nal da França, como Gérard Gorcy e Jean Cherville, e conheceu muitos 
presidentes do Conselho Internacional, tais como Amin de Tarazzi, Nu-
nes Viana, José Ramon Torremocha, Michael Thio.

Graças a ela, as relações epistolares com os países da Europa oriental 
foram seguidas, e ela ajudou a implementar muitas Conferências nestes 
países, nos quais ela deixa muitos amigos.

Engajada em sua fé e no serviço aos mais pobres, ela se ocupava tam-
bém dos doentes de sua família, sem negligenciar seus amigos, trazendo 
assim um testemunho caro ao coração de todos os Vicentinos. Marie-
-Noëlle realizou grande parte de sua carreira no seio da Comissão do 
Dicionário, como secretária da Academia Francesa.  Ela frequentou os 
maiores nomes da literatura, da filosofia, da poesia, das ciências e da 
política. Extremamente discreta, ela falava pouco, apesar de possuir um 
conjunto de memórias ricas e brilhantes.

Marie-Noëlle realizou também muitas traduções de documentos e 
obras em russo. Nos últimos anos, após a morte de muitos membros 
de sua família e de seu marido, ela começou a ter problemas de saúde. 
Ela vivia em sua casa de Sèvres, infelizmente sem poder aproveitar seu 
jardim, que ela amava tanto, e de suas rosas cultivadas com amor.

Cara Marie-Noëlle, nós somos muitos a chorar por sua partida e a 
lembrar de todos os belos momentos compartilhados com você.

Nós te confiamos a Jesus, todo Amor e Misericórdia, com a certeza de 
que o Pai te acolherá em sua paz e em sua alegria eternos.

Adeus cara Marie-Noëlle.

Marie-Françoise Salesiani-Payet

Marie-Nöelle Desbrosses

in memoriam
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metas estratégicas 2016-2022

MISSÃO

Uma rede de amigos, bus-
cando a santificação por 
meio do serviço ao neces-
sitado e da defesa da jus-
tiça social.

VISÃO 2022
Ser reconhecida como 
uma organização mun-
dial que promove a dig-
nidade integral dos mais 
necessitados.

VALORES
• Serviço

• Espiritualidade

• Humildade

• Caridade

• Empatia

1

2

10

3

4

5

6

7

8

9

Formação
Permanente e para todos os 
membros

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

União Fraternal
Construir uma rede global de 
apoio espiritual e material

Expansão
Presença em todos os países do 
mundo

Família Vicentina 
Colaboração permanente e 
profunda

Solidariedade
Parcerias internacionais e 
locais

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda 
fraterna e de desenvolvimento

Comunicação
Reestruturação, com 
tecnologias de nível mundial

Estrutura do CGI
Busca constante de 
transparência e eficiência

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar sua 
efetividade
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