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Circular Nº 004/P/2018                            Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2018. 
 
 
Aos  
Conselhos Metropolitanos  
C/C: Diretoria do CNB 
 
Assunto: Apoio Fundo de solidariedade 

 
Queridos confrades e queridas consócias 

 
LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 
 

“Os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os 

assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas 

econômicas injustas, que originam as grandes desigualdades.” 

 
As palavras do Papa Francisco sempre é oportunidade de aprendizado para todas as 

pessoas, para os vicentinos muitas vezes soam como reforço de nossa espiritualidade e 

carisma. 

Percebemos com muita alegria o crescimento da SSVP no mundo. Hoje estamos 

presentes em 153 países, com mais de 800.000 membros espalhados em mais de 50.000 

conferências. Precisamos exercitar cada vez mais nossa unidade com os demais países e além 

de nossa Comunhão de orações, possibilitar uma maior e melhor ajuda financeira para apoio ao 

trabalho da SSVP nos países onde nossa estrutura é muito pequena. 

O Conselho Geral internacional coordena o trabalho vicentino em todo o planeta. O 

CIAD (Comissão Internacional de ajuda e Desenvolvimento) é o departamento de projeto de 

ajudas do CGI. Através do CIAD possuímos o Fundo Internacional de Solidariedade para 

projetos de Mudança Sistêmica, apoio a países que sofrem com desastres naturais e apoio a 

expansão e fortalecimento da SSVP em diversos países. No ano de 2017 ocorreu o repasse de 

mais de 900.000 Euros pelo CGI, graças ao apoio dos países que possuem melhor condição e 

estrutura financeira.  

O Brasil possui uma série de desafios e um quadro de muita pobreza e dificuldade de 

trabalho em várias regiões do país. Todos temos conhecimento disso, mas acreditamos que 

nossa estrutura vicentina do Brasil possibilita que façamos nosso exercício de partilha e 

solidariedade e consigamos, em unidade, colaborar com esses países que lutam com enormes 

dificuldades para desenvolver o trabalho vicentino em suas localidades. Importante frisar que 
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o Conselho Nacional do Brasil tem reservado o apoio às unidades vicentinas brasileiras, 

através dos projetos sociais, financiado com recursos administrados pelo CNB, chegando 

nesse último ano ao montante de R$278.000,00. Mas desejamos partilhar mais e queremos 

contar com o apoio de todas aquelas unidades que puderem e assim desejar para aumentar a 

colaboração e contribuição dos vicentinos brasileiros ao CGI, para que consiga cada vez mais 

colaborar com todos os países em dificuldades. 

Caso seu conselho Metropolitano ou algum Conselho Central de sua região desejar fazer 

uma doação, pedimos que sua ajuda seja encaminhada ao CNB e nós em uma contribuição única 

da SSVP brasileira em nome de todos os vicentinos e vicentinas de nosso país, 

encaminharemos ao CGI respeitando todos os trâmites legais e estatutários. O CNB irá 

contribuir nesse momento com o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e aguardaremos a 

manifestação e envio das demais doações para encaminhamento ao CGI. 

Pedimos que o encaminhamento ao CNB seja feito por crédito na conta do Banco 

Bradesco, agência: 1791-4, Conta Corrente: 036300-6. E após depósito encaminhar 

comprovante para nossa tesouraria no email: financeiro@ssvpbrasil.org.br. 

Pela primeira vez temos um presidente mundial brasileiro com uma equipe formada em 

sua diretoria com muitos confrades e consócias brasileiros, estamos acompanhando o grande 

empenho do Cfd. Renato Lima e sua equipe em colaborar para o crescimento e 

desenvolvimento da SSVP no mundo. Podemos fazer parte da construção de uma SSVP mais 

forte para melhor servir os nossos Mestres e senhores em todo o mundo.  

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento necessário. 

 

Abraços, 

 

 
        Cristian Reis da Luz       Carlos Henrique David - Kaike 

           Presidente CNB                Coord. Assuntos Intern. Hermanamiento 
 


