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Editorial

Uma nova sede internacional: preparando o
Conselho Geral para as próximas gerações!
Novo endereço: 65 rue de la Glacière - 75013 Paris, França

Após uma prudente negociação imobiliária
e um processo democrático de deliberação
interna, que durou quase dois anos, o Conselho Geral Internacional tem a alegria de
informar que, desde o dia 27 de novembro
de 2019, a Sociedade de São Vicente de Paulo
possui uma nova sede mundial em Paris, localizada na Rua de la Glaciere, número 65, Bairro 13. A sede será inaugurada, oficialmente,
no dia 13 de setembro de 2020.
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Com a venda da sede antiga, autorizada pelo Comitê
Executivo Internacional (CEI), em votação unânime
durante a Assembleia Plenária de 2019, realizada no
Porto (Portugal), agora o Conselho Geral terá uma
sede mais funcional e acolhedora, num prédio belo e
moderno, com excelente localização na capital francesa, digna para uma entidade católica internacional
como a nossa.
O edifício é bastante recente, construído na década
de 1990, e possui uma fachada muito bonita, com
duas entradas independentes. O local é bem servido
pelos transportes públicos, ficando a poucos metros
de várias estações de metrô e de trem, além do pleno
atendimento por ônibus coletivos. O Bairro 13 é uma
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região parisiense com muitos hotéis, restaurantes, igrejas e escolas. Portanto, a nova sede do Conselho Geral tem muito bons vizinhos. Durante
muitos anos, o prédio abrigou a sede do Movimento Escoteiro.
Em setembro passado, a diretoria do Conselho Geral fez uma visita às
instalações do prédio, ocasião em que pôde-se constatar que a nova
sede possui muitas salas de reuniões, devidamente equipadas; salão
com cabines de tradução e tela de projeção; sala de videoconferência;
área aberta de convivência; capela; escritórios ambientalmente adequados para os funcionários e para os dirigentes vicentinos; cozinha; biblioteca; salas de arquivo; centro de informações; e muito mais.
Por ser um prédio mais atual, possui instalações adequadas para as pessoas portadoras de deficiência. O “Museu Ozanam”, doado pelo Conselho Nacional da França ao Conselho Geral Internacional, que antes
funcionava na sede anterior, será instalado na nova sede, contendo objetos, roupas e móveis usados pelo bem-aventurado Antônio-Frederico
Ozanam, sendo um lugar de peregrinação dos vicentinos quando estão
em Paris.
A nova sede internacional possui 1400m² (quase o dobro do espaço
anterior), e os Conselhos Nacionais de todo o mundo compartilham o
espaço através da nova “Fundação Amin de Tarazzi”, em tributo ao 12º
Presidente Geral, falecido a poucos meses.
Esta será a oportunidade para que a SSVP em todo mundo aumente sua
participação na “Fundação Amin de Tarazzi”, em resposta ao apelo que
será lançado para arrecadar recursos que irão suprir a diferença entre
os custos com a nova sede e a venda da antiga. Isso acontece porque foi
decidido não se desfazer de parte do prédio para que, desta maneira,
possa se pagar a dívida (e não como originalmente o projeto previa), já
que a venda do espaço não seria de interesse da SSVP a um longo prazo.

A nova sede
internacional
possui 1400m²
(quase o dobro do
espaço anterior),
e os Conselhos
Nacionais de
todo o mundo
compartilham o
espaço através da
nova “Fundação
Amin de Tarazzi”,
em tributo ao 12º
Presidente Geral,
falecido a poucos
meses.

A intenção é manter o primeiro andar (500m²) e aluga-lo comercialmente para atender financeiramente o Conselho Geral e também apoiar
projetos sociais da SSVP em todo mundo que são apoiados pelo Fundo
Internacional de Solidariedade (ISF).
Agradecemos a todos os vicentinos que colaboraram com o Conselho
Geral na deliberação e na aquisição da nova sede internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Todos estão convidados! Venham nos
visitar! Esperamos-lhes de braços abertos!
Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral

Conselho Geral Internacional
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ano temático de paul lamache

O CGI divulga o resultado do
concurso internacional sobre o Ano
Temático dedicado a Paul Lamache
“Vamos-nos propor alcançar
a mais alta glória de Deus
em tudo o que fazemos”
—Paul Lamache.

O CGI divulga, nesta semana em que ainda comemoramos
a festa do bem-aventurado Ozanam, o resultado do concurso internacional sobre o Ano Temático dedicado a Paul
Lamache, e tem a alegria de anunciar 2020 como um Ano
Temático de Félix Clavé.
O 16º Presidente Geral, confrade Renato Lima de Oliveira, em nome
do Conselho Geral Internacional, teve a satisfação de anunciar o resultado do terceiro concurso “A Primeira Conferência” (Ano
Temático de Lamache).
Resultado do concurso Paul Lamache 2019:
1 ° lugar: Njoku Collins (Port Harcourt – Nigéria) € 1000
2º lugar, ex aequo: Elza Alemão (Curvelo-Brasil) e Patricia Onuoha (Okigwe-Nigéria) € 750
3º lugar: Dominic Pinto (Bombay – India) €500
Menção honrosa especial : Philippe Menet (París – França)
Menções honrosas:
Obinna Ogbu (Abia- Nigéria)
Luciana Moreira (Limeira – Brasil)
Kyrian Njoku (Port Harcourt – Nigéria)

O Conselho Geral Internacional da SSVP também irá
entregar às Conferências de cada vencedor o mesmo
montante recebido. Esses recursos deverão ser inteiramente destinados para o trabalho social, atividade
ou projeto de caridade que a Conferência realiza.
O Conselho Geral recebeu 19 trabalhos enviados
por vicentinos dos seguintes continentes: 1 da Europa, 4 da África, 3 da Ásia e 11 da América.
Damos os nossos parabéns a todos os participantes
e a todos os que colaboraram na realização deste
concurso. “A melhora ano a ano do conteúdo e apresentação dos trabalhos impressionou à Comissão
Organizadora. O Conselho Geral está muito satisfeito com a grande repercusão que o projecto dos Anos
Temáticos tem na SSVP, com o objeto de aprofundar
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

na obra de cada um dos sete jovens fundadores. O
motivo fundamental é influenciar no contributo pessoal de cada um em pro do nascimento da primeira Conferência e posterior expansão da SSVP, para
que seja conhecida e falar sobre eles, nomedamente
pelo exemplo que pode suscitar entre os jovens que
começam hoje nas Conferências. Eles foram pessoas
que em comunidade fundaram a nossa Sociedade
e por isto lembramos o seu legado com respeito e
consideração” sublinhou o nosso Presidente Geral,
Renato Lima.
Lembramos que o próximo Ano Temático Internacional de 2020 será dedicado a Félix Clavé. Os vicentinos interessados já podem se organizar para a
apresentação do concurso, que será lançado em 8
de fevereiro de 2020.
5
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Nosso confrade nigeriano Njoku Collins, ganhador
do primeiro concurso literarios no ano temático Paul
Lamache, celebrado junto a sua familia e amigos.

Membros do
CGI visitam
túmulo de
Paul Lamache
No dia 9 de Setembro, na festividade do beato Federico Ozanam,
uma pequena comitiva do CGI, com
o presidente geral à frente dela, se
dirigiu ao cemitério da cidade francesa de Grenoble, onde descansam
os restos de Paul Lamache.
Este ato se enquadra no Ano temático dedicado à figura de P.
Lamache como um dos membros
fundadores da primeira Conferência da SSVP.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Comitiva do CGI em Grenoble
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A experiência da pesquisa
sobre Paul Lamache
Por Cfd. Dominic Pinto (Bombaim - Índia)
3º Lugar - Concurso Internacional
Fiquei impressionado com os resultados do Ano Temático de Paul Lamache e por ter ganhado, em 3º lugar,
uma premiação na estimada competição internacional
realizada pelo Conselho Geral Internacional da SSVP.

O Conselho Geral Internacional da SSVP tem promovido, ano a ano, Concurso Literário Internacional sobre
“A Primeira Conferência”, que neste ano foi dedicado a
Paul Lamache.
Eu decidi participar e isso foi uma experiência
bastante agradável ao pesquisar, ler e entender a vida de Paul Lamache. Quando comecei
a escrever, sabendo que Paul Lamache era um
estudante de direito, presumi que ele fosse um
“defensor imponente e agressivo”. No entanto,
fiquei surpreso ao saber que ele era uma pessoa humilde, discreta e focada, que lutava pelos
direitos de muitas pessoas, fossem escravos, pobres ou aflitos, sempre à sua maneira amigável.
Em determinada época em que as Conferências
foram encerradas devido à pressão do governo,
ele tentou, exitosamente, estabelecer um relacionamento com os governantes, cooperando
e ajudando-os. Paul Lamache foi o último dos 7
fundadores em vida e, em 1888, foi convidado
a Paris para o aniversário de fundação da SSVP.
No entanto, sua humildade não lhe permitiu assumir “o centro do palco” e ele não compareceu às celebrações. Ele foi criado e educado com
fortes valores católicos, os quais sempre apoiou
e defendeu fortemente junto a fé católica que
professava.

Paul Lamache

Conselho Geral Internacional
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Paul Lamache realmente causou uma impressão indelével em mim. A proposta de pesquisar sobre a vida dos Fundadores foi uma ideia
brilhante iniciada por nosso Presidente Geral
Internacional, Cfd. Renato Lima de Oliveira, pois
deu aos vicentinos um caminho para descobrir,
em profundidade, as intenções e intuições de
nossos Fundadores e como, em sua humildade,
eram grandes pessoas que fizeram uma diferença tangível para a humanidade!
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Reunião da Mesa Diretora em París

Reuniões do CGI
em Paris
Durante os dias 8 a 10 de setembro,
foram realizados diversos encontros e
atividades próprias do Conselho Geral.
Por um lado, ocorreu a reunião da mesa
diretora internacional e, por outro, a da
Comissão Internacional para a Ajuda e o
Desenvolvimento (CIAD), completando
a agenda com a visita à tumba de Paul
Lamache, em seu Ano Temático.
A reunião da mesa diretora internacional teve lugar
no dia 8 de setembro em Paris. À primeira hora da
manhã e antes de começar com a ordem do dia
estabelecida, os membros da Mesa foram visitar as
instalações da que será a nova sede internacional da
SSVP, no número 65 da rue de la Glacière.
Durante a visita à nova sede, o presidente geral,
confrade Renato Lima de Oliveira declarou: “Estamos
preparando o Conselho Geral para as gerações futuras.
A nova sede será mais moderna e funcional, com mais
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

espaço e melhores condições para o desempenho do
trabalho de todos os membros do CGI. Esperamos
que, com a ajuda destas instalações, o Conselho Geral
possa crescer com maior facilidade e estar disposto a
apoiar com mais serviços os Conselhos Superiores e
os vicentinos de todo o mundo. Felicito a comissão
designada para esta gestão e especialmente o
confrade Bertrand Ousset, nosso secretário geral,
que com tanta diligência realizou esta gestão”.
Depois desta visita às novas instalações do CGI em
Paris, os membros da Mesa prosseguiram com a
agenda prevista, reunindo-se na casa atual da rue de
Londres para debater os diferentes assuntos da ordem
do dia, começando precisamente pelos detalhes
da mudança de sede: calendário da mudança,
inauguração dos novos escritórios (previsto para o dia
25 de fevereiro de 2020), desenvolvimento do Museu
Ozanam e lançamento de um novo espaço dedicado
a oferecer informação sobre a SSVP.
A seguir, o Padre Andrés Motto C.M., assessor
espiritual do CGI, dedicou a reflexão espiritual ao
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beato Federico Ozanam e a suas raízes lionesas, à
importância de se ter uma família e um lar, conectando
este pensamento com a missão conjunta da Família
Vicentina no que se refere a “Famvin Homeless
Alliance” e a seu “projeto 13 casas”, que pretende
oferecer uma moradia digna às pessoas sem lar.

Visita as instalações da nova sede

Depois da reflexão espiritual, o tesoureiro geral, Larry
Tuomey, expôs seu relatório e seu trabalho pensando
no orçamento do próximo ano, comentando também
a necessidade de realizar um relatório sobre a
campanha especial de arrecadação de fundos de 4
de julho, destinada a apoiar atividades próprias dos
jovens e suas iniciativas.

Reuniões do CGI em Paris

O CGI está trabalhando intensamente em três encontros
importantes que ocorrerão em Nairóbi, África, e que se
realizarão de forma conjunta. Por um lado, a próxima
reunião anual do CGI, por outro, o encontro de todos
os países africanos da SSVP, denominado “All Africa”
e, em terceiro lugar, a reunião dos países francófonos
da SSVP. Joseph Makwinja, 1º
Vice-presidente geral adjunto, foi
encarregado de apresentar os avanços
desses três encontros a acontecer em
junho de 2020.
No turno de informação das
diferentes Comissões do CGI, falouse, entre outros assuntos, do bom
andamento da Causa de Canonização
de Federico Ozanam e das diferentes
reuniões mantidas com o Vaticano,
do trabalho de revisão dos estatutos
internacionais, dos objetivos de
crescimento da SSVP através da
implantação em novos territórios e dos
avanços em relação a comunicação e
formação internacional, com especial
menção ao vídeo institucional SSVP, a
próxima renovação do site do CGI, os anos temáticos e
o concurso literário no Ano Temático de Paul Lamache.
Além disso, a Comissão Histórica Internacional propôs
começar a estudar a possibilidade de que Federico
Ozanam possa tornar-se Doutor da Igreja. Uma
iniciativa aprovada tanto pelo presidente geral como
pelo resto da Mesa.

O CGI está trabalhando intensamente em três encontros
importantes que ocorrerão em Nairóbi, África, e que se realizarão
de forma conjunta. Por um lado, a próxima reunião anual do
CGI, por outro, o encontro de todos os países africanos da SSVP,
denominado “All Africa” e, em terceiro lugar, a reunião dos países
francófonos da SSVP.

Conselho Geral Internacional
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Reuniões do CGI em Paris

A Mesa Diretora e a nova sede internacional

Para finalizar a reunião, e depois de todos os
participantes terem apresentado as atividades
realizadas em 2019 e as próximas para 2020, foi feita
uma revisão do trabalho de representação da Mesa
Diretora, destacando a viagem do PGI Renato Lima
à sede das Nações Unidas, em julho de 2019, e o
convite recebido da Universidad DePaul de Chicago,
para falar sobre a SSVP e a mudança sistêmica (em
fevereiro de 2020). Além disso, se recordou o próximo
grande encontro da Família Vicentina que ocorrerá
em janeiro, em Roma, com a presença dos líderes de
muitos ramos.
No dia seguinte, na festividade do beato Federico
Ozanam, uma pequena comitiva do CGI, com o
presidente geral à frente dela, se dirigiu ao cemitério
da cidade francesa de Grenoble, onde descansam os
restos de Paul Lamache. Este ato se enquadra no Ano
temático dedicado à figura de P. Lamache como um dos
membros fundadores da primeira Conferência da SSVP.

Conselho Geral Internacional
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As atividades internacionais em Paris se encerraram na
terça-feira, 10 de setembro com a reunião da Comissão
Internacional para a Ajuda e o Desenvolvimento
(CIAD). Nesta reunião, além dos diferentes temas e
projetos que coordena, a atualidade se impunha,
já que o ciclone Dorian arrasou as Bahamas. Por
isso a CIAD aprovou um primeiro envio de dinheiro
para a ajuda de emergência que os vicentinos desta
área estão desenvolvendo, já que contamos com 9
Conferências no local.
“Foram dias intensos de reunião e debates. A mesa
diretora internacional está fazendo todos os esforços
para que este mandato do Conselho Geral seja muito
positivo, ampliando a democracia e a transparência
em nossas decisões. Uma boa gestão é primordial em
qualquer entidade, ainda mais em instituições como
a nossa. Estou muito contente com os trabalhos em
andamento, pois estamos cumprindo os 10 pontos do
planejamento estratégico que aprovamos al princípio
de meu mandato, há três anos”, sublinhou nosso
presidente geral.
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Mesa diretora do CGI reuniu-se em Milão

Quarta reunião da Mesa
Diretora Internacional em 2019
Em 30 de novembro teve lugar a quarta
e última reunião do ano de 2019 da Mesa
Diretora da SSVP. O encontro aconteceu
na cidade de Milão, na casa dos Padres
Oblatos localizada em Rho, com a
finalidade de honrar a memória do Beato
Frederico Ozanam no 180° aniversário do
Conselho Geral Internacional.
A reunião se iniciou pela manhã. Depois das
orações de abertura e as palavras de boas-vindas
do Presidente Geral, teve lugar a reflexão espiritual
realizada pelo Padre Andrés Motto C.M que abordou
as diferentes formas de nomear a pobreza; aspecto
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

que evolui segundo a situação sociológica do
momento, podendo caracterizar o indivíduo como
explorado, marginalizado, excluído, proletário,
servente, delinquente, sem trabalho...chegando a
conclusão de que os vicentinos devem se distanciar
de si mesmos e banir da sociedade este vocabulário
que aponta, fere e criminaliza o pobre, oferecendo
ao mais necessitado a forma de vencer esta situação
através da fraternidade da vivencia de uma fé em
comunidade que não deixa a ninguém para trás, que
é inclusiva com todos y que enche de amor o mundo.
Depois desta rica reflexão espiritual, se aprovou a ata
da reunião anterior e realizou a coleta, tal como é
feito nas Conferencias de todo o mundo.
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Neste momento, tomou a palavra o Secretário Geral,
Bertrand Ousset parra compartilhar com todos os
membros da Mesa Diretora o desenvolvimento de
mudança para a nova sede internacional, situada na
Rua de la Glacière, 65. Esta é uma Sede mais ampla
e adequada as necessidades dos novos tempos. Ele
lembrou que a inauguração oficial da sede deve
acontecer no próximo mês de setembro de 2020. Em
seguida, o Secretário Geral deu a palavra ao primeiro
Vice-presidente Geral Adjunto, Joseph Makwinja, que
apresentou o programa da 2ª “All Africa Assembly”,
que reunirá aos 40 presidentes nacionais da SSVP na
África, dias antes dos eventos que o Conselho Geral
irá realizar na África, “Deus através de Nairobi, Kenia:

Quarta reunião da Mesa Diretora
Internacional em 2019

Junto a estes temas centrais, também se comentou
o progresso da Comissão para o Desenvolvimento
dos Estatutos Internacionais, que terá sua próxima
reunião em fevereiro de 2020, e sobre a necessidade
de reforçar e formar a equipe de Staff internacional.
O Tesoureiro General, Larry Tuomey, apresentou
os recursos para 2020, que foram aprovados por
unanimidade. O Vice-presidente Geral, Joseph
Pandian, falou, entre outros assuntos, sobre a boa
caminhada da Comissão Internacional para a Ajuda
e Desenvolvimento (CIAD) e os seus próximos
encontros em fevereiro e setembro de 2020.

Eucarístia junto aos vicentinos de Monza

A reunião anual internacional da SSVP” (reuniões
da “Sessão Permanente” e do “Comitê Executivo
Internacional”), a reunião que acontece a cada
três anos em países que formam o Concordata (20
nações que fazem doações fixas anuais para o CGI
para garantir o custeio do Conselho) e o encontro
dos VPTIs. Ainda, será promovido o encontro dos
países francófonos da SSVP, uma bela iniciativa do
Conselho Geral.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

A jornada da manhã foi finalizada com o resumo das
atividades do Presidente Geral Internacional, que,
entre outros temas, deu falou sobre sua viagem a
Hong Kong, Indonésia e Filipinas, assim como o Talk
Show do final de outubro de 2019 (próximo Talk
Show será 28 de março de 2020), e da necessidade
de fortalecer a presença da SSVP nas Nações Unidas,
onde já está sendo realizado um grande trabalho
junto a Família Vicentina.

12

atividades internacionais

Na jornada da parte da tarde, o primeiro turno de
apresentações foi para o departamento estratégico,
começando por Ombudswoman, responsável pelas
reclamações e possíveis conflitos internos. Em
seguida, se tratou sobre os principais temas em
matéria de comunicação, em que foi apresentado o
desenho do site internacional da SSVP e o novo vídeo
institucional, disponível desde novembro deste ano.
Além disso, se informou sobre o desenvolvimento
para o desenho de um logotipo internacional, que
celebrará sua fase final em Nairóbi, em 2020.

Quarta reunião da Mesa Diretora
Internacional em 2019

Ligada a Formação está a Comissão de Investigação
Histórica, que está fazendo um grande esforço para
recuperar o legado dos fundadores. Um dos objetivos
é poder traduzir a toda obra de Frederico Ozanam
nos idiomas oficiais da SSVP com a finalidade de
compartilhar esta riqueza com todos os vicentinos
do mundo. Além disso, o concurso literário está
potencializando o estudo da SSVP e de as suas origens
por multidão de confrades e estão recuperando
informações valiosas para a história da Sociedade.
Foram encontrados discursos inéditos de Frederico
Ozanam e outros dados históricos relevantes.

Projeto para mulheres em situação de risco
e com crianças ao seu encargo (Milão)

A Vice-presidente de formação, Maria Luisa Téllez,
também comentou o progresso nesta área, com
novos módulos formativos incluídos na formação
global dos vicentinos, com o fortalecimento da
comunicação com seus delegados territoriais, aos que
também propõe temas de estudo e formação simples,
atraentes e impactantes para todos os confrades,
sendo de primordial importância a espiritualidade e
o carisma como base desta formação.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Em relação a Canonização de Ozanam, Sebastián
Gramajo, 2º Vice-presidente Geral Adjunto, deu
novas informações sobre o trabalho que está sendo
desenvolvido em Roma e que segue dando passos
positivos para a Causa. Em suas palavras, também
destacou a grata experiência do “encontro para
salvaguardar as pessoas atendidas pela SSVP”
que aconteceu na sede da SSVP em Paris e que
apresentou as bases de um próximo protocolo de
atuação para cuidar da integridade das pessoas
atendidas por nossa instituição, em especial, o
cuidado com os menores.
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Quarta reunião da Mesa Diretora
Internacional em 2019

Local do batismo de F. Ozanam e a atual
Basílica de San Carlo al Corso

No dia seguinte, depois da intensa reunião, os
membros da Mesa Diretora puderam visitar em
Milão os locais mais emblemáticos por onde esteve
Frederico Ozanam, onde ele nasceu (local em que há
uma placa em sua honra) e o local de seu batismo,
onde agora se edifica uma nova igreja, a Basílica de
San Carlo al Corso, que ainda conserva a pia batismal
da igreja anterior (Santa Maria dos Servos) em que
possivelmente foi batizado o beato Ozanam.
Destaca-se também a visita realizada pelos membros
da Mesa Diretora aos vicentinos da zona, o Conselho
Central de Monza, onde se celebrou uma Santa Missa
e se visitou uma obra especial para pessoas sem teto.

Também foi realizada uma visita ao Conselho Central de
Milão, onde se conheceu a Casa de Helena, um lugar
que acolhe mulheres em situação de risco com filhos.
“A reunião em Milão foi extremamente intensa e
produtiva, com muito diálogo entre os membros
do Conselho, sempre em busca de soluções mais
adequadas para o futuro da SSVP internacional.
Estamos vivendo uma energia muito positiva no
Conselho Geral, com a nova sede e os desafios que
se apresentam para conduzir de melhor maneira
o Conselho Geral. Aproveito para agradecer aos
diretores por sua caridade, espirito de conciliação,
lealdade e compromisso cristão”, assegurou o nosso
presidente, Renato Lima.

Visita ao lugar de nascimento
de Frederico Ozanam

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Conselho Geral divulga a bela
imagem dos “Sete Fundadores”
da SSVP
O Conselho Geral Internacional tem a alegria de divulgar o arquivo oficial, em JPG
e em alta resolução, contendo a imagem
dos sete fundadores da nossa querida Sociedade de São Vicente de Paulo.

a ser afixado nas nossas sedes ou lugares de reunião,
ao lado das Cartas de Agregação, para que todas as
pessoas que nos visitarem possam ver que eram sete
os nossos fundadores”, afirmou o Presidente Geral,
Renato Lima de Oliveira.

A imagem foi idealizada pelo confrade Marcos Perassoli, da cidade de Bauru, Brasil, e reúne as faces dos
nossos sete pioneiros fundadores, lado a lado: Bailly
de Surcy, Lallier, Lamache, Ozanam, Clavé, Le Taillandier e Devaux.

A difusão da memória dos sete fundadores é uma
prioridade dentro do planejamento estratégico do
atual mandato do Conselho Geral, com a finalidade
de que todos os confrades e consócias do mundo
possam conhecer e valorizar o papel de cada um dos
sete fundadores na criação e desenvolvimento da
SSVP, especialmente neste ano em que comemoramos os 180 anos de existência do Conselho Geral.

A referida imagem pode ser usada para a impressão
de camisetas, produção de documentos, elaboração
de relatórios e periódicos, produção de brindes, entre outras inúmeras possibilidades.
“Sugerimos que cada Conferência, Conselho e obra
vicentina possa imprimir a imagem com os rostos dos
sete fundadores e colocá-la num quadro bem bonito,

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Clique abaixo para ter acesso à imagem oficial dos
sete fundadores nos diferentes idiomas:
Português | Castelhano | Inglês | Francês
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Nova logomarca
para a SSVP
Todos os membros da SSVP estão convidados a submeter suas ideias e participar do
concurso para uma eventual nova logomarca para a SSVP.

Os melhores desenhos serão apresentados na Plenária Internacional de 2020, em Nairobi, para apreciação dos Conselhos Superiores presentes.
Você não precisa ser um designer profissional para
participar deste concurso. As ideias mais simples, e
até esboços, são muito bem-vindas. O desenho, depois, será produzido por um profissional. Você deve
considerar que a eventual nova logomarca deve ser
algo mundial, em sintonia com as diferentes culturas
e idiomas
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

O prazo de submissão de ideias, desenhos e esboços
ao concurso é o dia 1º de abril de 2020. A Comissão
criada pelo presidente geral para estudar o assunto,
formada por sete países, irá selecionar os melhores
finalistas. Em Nairobi, os países poderão votar e decidir se irão adotar uma nova logomarca ou manter a
atual (peixe azul).
Para obter mais informações sobre o concurso de design da eventual nova logomarca, clique aqui.

16

atividades internacionais

Conferência sobre a
salvaguarda das pessoas
assistidas pela SSVP
Promovida por nossos irmãos da Sociedade
de São Vicente de Paulo (SSVP) da Inglaterra e País de Gales, realizou-se, de 25 a 27 de
outubro, na sede do CGI em Paris, uma conferência sobre a salvaguarda (proteção e
segurança) das pessoas assistidas pela SSVP.
Essa conferência abordou questões como
abuso ou tratamento impróprio, com foco
especial no abandono infantil.

“A Confederação Internacional da SSVP compartilha
dessa preocupação. Por esse motivo, arregaçamos as
mangas e adotamos linhas de ação e um protocolo de
acordo com os princípios - de proteção dos menores
e pessoas vulneráveis - estabelecidos na Carta Apostólica emitida ‘motu proprio’ pelo Sumo Pontífice e
pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, do
qual somos membros.”

Dirigentes vicentinos dos cinco continentes participaram da reunião, liderada pelo CGI, na figura do seu
2º Vice-Presidente Geral, Sebastián Gramajo, e do
Tesoureiro Geral, Larry Toumey, que leu uma men-

A SSVP está atenta à responsabilidade que possui,
pois ajuda pessoas física, social e economicamente
desfavorecidas, bem como os emocionalmente carentes, sendo que precisam de todo o nosso respei-

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

sagem do Presidente Geral Internacional (PGI), Cfd.
Renato Lima, como segue:
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to e cuidado. Por esse motivo, devemos observar as
Regras e estatutos da SSVP e cuidar de todas essas
pessoas como elas merecem. É importante implementar mecanismos de segurança que mantenham
as pessoas mal-intencionadas afastadas e que evitem
transgressões, irregularidades ou desvios de finalidade em relação aos serviços destinados àqueles a
quem a SSVP serve com tanto zelo.
O principal resultado que se pretende atingir a partir da iniciativa de salvaguardar as pessoas assistidas pela SSVP, é que cada Conselho Nacional deve
abordar esta questão, e como associação civil, respeitar a legislação e regulamentos pertinentes estabelecidos em cada país, informando devidamente as
autoridades competentes a esse respeito, sempre
cooperando com o sistema de justiça e buscando
transparência na defesa dos direitos daqueles que
estão em situações vulneráveis, que é, em última
instância, a missão da SSVP.
Existem algumas boas práticas e recomendações para
a proteção dos mais vulneráveis; a saber, a proteção

Conferência sobre a salvaguarda
das pessoas assistidas pela SSVP

dos mais necessitados, que começa com a natureza
humana e cristã daqueles que fazem parte da SSVP.
Nesse sentido, qualquer recrutamento de membros,
voluntários ou funcionários é analisado rigorosamente e essas pessoas recebem a formação adequada.
Além disso, recomenda-se que algumas atividades,
como visitas domiciliares ou outras de maior delicadeza, sejam realizadas em grupo ou em pares, evitando possíveis situações irregulares.
Esse evento reforça o compromisso da SSVP para com
os assistidos, enquanto se alinha ao lema vicentino
de ‘Faça o bem enquanto faz bem’, buscando melhorar o serviço prestado ao nosso próximo, a quem respeitamos como irmão.
Em Nairóbi, durante a próxima reunião anual do CGI
em 2020, essa questão será abordada novamente
em profundidade. Enquanto isso, uma equipe de vicentinos representando membros de todo o mundo
trabalhará da melhor maneira para que todos os países da SSVP adotem um protocolo de salvaguarda às
pessoas assistidas, com ênfase especial nos menores.

Foto da familia dos participantes

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Segunda edição do “Talk Show”
com o Presidente Geral
Em 27 de outubro, o confrade Renato
Lima, 16º Presidente Geral da SSVP, manteve contato direto com os confrades e consócias de todo o mundo por mais de 1 h 45
min. para responder a todas as perguntas
dos vicentinos e conversar com eles sobre
os assuntos mais interessantes relacionados à SSVP.
As novas tecnologias podem ajudar a realizar o sonho
do bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam: “Abraçar o mundo em uma rede de caridade”. Graças às redes
sociais, vicentinos de vários países puderam entrar na
página da Ozanam TV no Facebook para conversar e discutir com o Presidente em uma conversa descontraída,
franca e amigável, como se fosse uma conversa dentro
do nosso próprio grupo da Conferência.
Uma das ideias centrais para a qual este “Talk Show”
é realizado é descrita pelo próprio Presidente Geral:
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

“Para liderar a Sociedade de São Vicente de Paulo, é
preciso estar próximo das bases, de seus voluntários”,
e com essa ideia, pôs-se à disposição seus amigos de
todo o mundo, respondendo a todas as perguntas,
com transparência e proximidade.
Por meio das questões inteligentes dos vicentinos,
houve interesse especial em tudo relacionado à espiritualidade. Em primeiro lugar, a situação do processo
de canonização do berm-aventurado Antônio-Frederico Ozanam, que segue seu firme caminho em direção à santidade; e, em segundo lugar, os anos temáticos dos fundadores da SSVP, que estão assumindo
um importante avanço no conhecimento do início da
SSVP e de seu espírito fundador. Em referência a essa
iniciativa, o Presidente Geral já adiantou que 2020
será o Ano Temático dedicado a Felix Clavé.
Outra questão importante foi a que contempla o relacionamento da SSVP com a Igreja. Nesse momento, o Presidente Renato Lima foi muito claro: “Como
cristãos e como vicentinos, devemos estar sempre
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próximos da Igreja. Devemos amá-la e respeitá-la
profundamente”.
Muitos outros vicentinos estavam interessados no
balanço que o próprio Presidente Geral fez da atual
administração nos três anos de mandato à frente da
SSVP. Renato Lima respondeu que existem muitos objetivos que foram alcançados, destacando interesse
especial na comunicação e formação, transparência
na gestão e espiritualidade de nossa instituição, valorizando o legado dos fundadores que estão enraizados na origem da SSVP.
Com relação ao novo ano que se aproxima, o Presidente Geral comentou que “em 2020 um evento histórico nos espera, a primeira reunião anual do Conselho Geral Internacional a ser realizada na África”. O
local escolhido é Nairobi, Quênia, que além de sediar
este encontro internacional, aponta a força da SSVP
africana, que já está presente em 40 dos 45 países
deste continente e cresce diariamente a serviço do
carisma de São Vicente de Paulo.
O Presidente Geral também dirigiu palavras para os
jovens e para os vicentinos que querem ver a juventude em suas Conferências: “A visita domiciliar é a

Segunda edição do “Talk Show”
com o Presidente Geral

melhor coisa que pode ser feita pelos pobres e em
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, levando os jovens aos lares daqueles que sofrem. É isso que envolve as pessoas de verdade, porque esse é o verdadeiro significado da caridade, aquele que envolve tudo.
Não é apenas dar comida ou roupas, mas como essa
ajuda é oferecida, que deve sempre conter um sorriso, um abraço, uma escuta e compreensão”.
Ele terminou este “Talk Show” com a mensagem do
Presidente Geral aos vicentinos sobre qual é o papel
da SSVP no mundo hoje. Renato Lima disse que nosso
objetivo é “estar unidos, ser um exemplo de fraternidade, ter fé e servir aos pobres na construção de um
mundo melhor”. “Seja você uma alternativa e esperança diante dos modelos fracassados da sociedade
civil atual”, observou.
Agradecimentos muito especiais a toda a equipe da
Ozanam TV. A Erika Azara, que era a moderadora, e
a Denilson Sá, Fátima Silva, Amauri Lopes e Vitória
Lopes, que garantiram que toda a transmissão fosse
perfeita.
Com a graça de Deus, o próximo “Talk Show” do Presidente Geral será dia 28 de março de 2020, ao vivo.
Momento do 2º Talk Show do Presidente Geral

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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No dia 31 de janeiro de 2020,
será publicada a nova carta-Circular
escrita pelo Presidente Geral
Pelo quarto ano consecutivo, o nosso
confrade Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral da Sociedade de São Vicente
de Paulo, estará publicando a Carta-Circular, na qual se dirige a todos os confrades
e consócias do mundo, trazendo temas
para a reflexão de todos. O documento estará disponível em sete idiomas.
Desde 1841, é tradição entre os Presidentes Gerais
escrever a Carta-Circular. O documento é dividido em
cinco capítulos: 1) Introdução; 2) Notícias do Conselho Geral; 3) Recomendações aos vicentinos; 4) Ano
Temático Internacional sobre o fundador Félix Clavé;
e 5) Conclusões. Na versão de 2020, nosso presidente Renato enfatiza as ações relacionadas à juventude,
Nações Unidas, comunicação, expansão da SSVP em
novos territórios, o problema da burocracia, as eleições em Conselhos, o valor da Mudança Sistêmica, a
importância das redes sociais, a oração e a correção
fraterna, entre outros assuntos relevantes.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

“A Carta-Circular é um instrumento formidável de formação vicentina para toda a Sociedade de São Vicente de Paulo. Os escritos do Presidente Geral trazem o
pensamento dele a respeito dos temas mais significativos da atualidade e sobre os desafios enfrentados
pelos confrades e consócias, nas Conferências, obras
e Conselhos. Pelo conjunto da obra, a Carta-Circular
merece ser lida e refletida, e que ela possa auxiliar o
trabalho vicentino na busca de mais eficiência e qualidade”, destacou a Vice-presidente Internacional de
Formação e Treinamento, consócia Marisa Téllez.
Tendo em vista que a Carta-Circular é relativamente
extensa (15 páginas), recomendamos que a mesma
seja meditada em partes, durante as reuniões das
Conferências. Agradecemos aos Conselhos Superiores que puderem colaborar com o Conselho Geral na
difusão da Carta-Circular em seus países, publicando-a na internet e debatendo-a nos cursos de formação
e reuniões. Críticas, sugestões e comentários: cgi.circularletter@gmail.com. Boa leitura!
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Mensagem de Natal
de 2019
No vídeo, com duração de 2 minutos, o
Presidente Geral destaca a importância da
Sagrada Família – símbolo mais significativo do Natal – na vida do vicentino. Ao falar da Sagrada Família, o Presidente Geral
assinala o papel central de Nosso Senhor
Jesus Cristo no plano da salvação, ao mesmo tempo em que fortalece os valores da
família.
Além disso, na mensagem natalina deste ano, nosso
Presidente Geral convida os vicentinos à santidade.
“O mundo já é muito amargo, duro e injusto demais.
Precisamos de corações santos que possam transformar a realidade tão excludente. Hoje, mais do que
nunca, o testemunho vibrante dos vicentinos perante
os pobres é o sinal visível da presença de Nosso Se-

Conselho Geral Internacional
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nhor Jesus Cristo no coração da humanidade”, afirmou Renato Lima
E finalizou o Presidente Geral: “Por isso, o Natal de
Jesus Cristo é a esperança que deve nortear os nossos
propósitos e iluminar as nossas ações em favor daqueles que mais precisam de alguma ajuda vicentina,
especialmente junto àqueles que sofrem”.
Ao final do vídeo, ao desejar também um feliz Ano-Novo a toda a comunidade vicentina, o Presidente
Geral anuncia que 2020 será declarado como “Ano
Internacional de Félix Clavé”, um dos sete fundadores
inspirados por Deus para a criação da SSVP.
Clique aqui para ver e escutar as palavras do confrade Renato Lima de Oliveira a respeito do Natal, em
nome de toda a diretoria internacional e dos funcionários da sede de Paris.
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Os nombres da pobreza
ANDRÉS R. M. MOTTO, CM
Conselheiro Espiritual Internacional

O conceito de pobreza é dinâmico e comparativo. Daí a sua complexidade. Como esclarecer
um pouco essa confusão? Neste artigo, convido você a ver alguns termos para denominar
pobreza. Eles estão frequentemente ligados à
sociologia de cada época e nos ajudam a reconhecer os vários sofrimentos daqueles que a
carregam.

P. Andrés R. M. Motto CM

Na última reunião do Conselho Internacional da SSVP
em Paris, um dos membros expressou que deveríamos
saber mais sobre o complexo mundo da pobreza. A
ideia me pareceu boa e aqui estou tomando café e dedicado a pesquisar com você sobre essa realidade que
atinge milhões de pessoas. Estou realmente preocupado em ler jornais digitais, pois neles vejo que em 2019
a pobreza está aumentando ... quando deve diminuir!
Vamos começar apontando que a luta contra a pobreza tem a ver com a otimização dos direitos humanos,
bem como com a melhoria das estruturas sociais e
políticas. Devemos reconhecer que, sem mudanças
profundas nas relações entre capital e trabalho, entre a ordem econômica e política, entre o nacional
e o internacional, as soluções que podem ser dadas
para o problema da pobreza são precárias. Você não
acha? Nesse contexto, erradicar a pobreza se torna
um desafio para os vicentinos. Em que devemos evitar soluções parciais ou unilaterais que possam levar
à criação de outros tipos de pobreza e insatisfação.
Como, por exemplo, o populismo.
O conceito de pobreza é dinâmico e comparativo. Daí
a sua complexidade. Como esclarecer um pouco essa
confusão? Neste artigo, convido você a ver alguns
termos para denominar pobreza. Eles estão frequentemente ligados à sociologia de cada época e nos
ajudam a reconhecer os vários sofrimentos daqueles
que a carregam.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

1) Explorado. Este é o nome da pessoa ou grupo que
tira o dele e recebe um salário miserável. Quando
isso é feito em larga escala, o grupo que lucra com
eles é chamado de classe dominante.
2) Marginalizado. Porque ele é forçado a viver na
“margem” dos benefícios. Viver nos limites geográficos é viver na pior parte das cidades ou nas áreas
mais abandonadas de um país. Está morando ao ar
livre, na periferia. Os bens, a vida digna, são desfrutados por aqueles que estão no “centro”. Uma música
de Atahualpa Yupanqui diz “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.
3) Excluído. Semelhante ao conceito anterior, porém
mais forte. Diretamente eles estão fora do sistema.
Fora dos benefícios mínimos, forçados a levar uma
vida de grandes deficiências. Economicamente, eles
não vivem, apenas sobrevivem. São os que sobraram,
os que não são necessários, os que ninguém percebe
se estão ou não lá. Talvez algum político se lembre
deles no momento de votar.
4) Servos. Responsável por tarefas “baixas”. Portanto,
eles são vistos como um grau inferior daqueles que os
empregam. Até recentemente, em muitas casas, domésticos era chamado de “empregados domésticos”.
Portanto, eles não recebem tratamento decente, uma
vez que são apenas servidores. Para piorar a situação,
a maioria deles estão empregados informalmente, fora
do regime de trabalho previsto pelo Estado.
5) Proletários. Termo de origem marxista. Ele se refere aos pobres que tudo o que eles têm é a força de
seus braços e seus filhos. Eles não têm acesso à propriedade, casa ou terreno. Portanto, seu único bem
são os filhos.
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6) Pobre vergonhoso. É aquela pessoa que, tendo
sido de classe alta ou média, está em uma situação de
desamparo e tem problemas ou não sabe como pedir
ajuda. Essa situação precária pode ser temporária ou
permanente.
7) Criminosos e preguiçosos. É uma expressão que
criminaliza a pobreza. É a palavra que mais discrimina. Generalize, salientando que todos os pobres são
ladrões. Ou que estão nessa situação porque não se
esforçam, não treinam, querem tudo fácil, não têm
espírito empreendedor. Termos que não se qualificam, todos os pobres são ladrões, perigosos, inimigos do trabalho e amigos da cama. Às vezes, isso se
intensifica com a pertença a uma determinada cor de
pele ou a origem desse país.
Sabemos que nomear é uma maneira de nos relacionar. Como vicentinos, afastamos de nós qualquer
vocabulário que possa ferir ou criminalizar aqueles
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Os nombres
da pobreza

que são pobres. Ao mesmo tempo, como vicentinos,
a pobreza dos outros deve continuar a nos doer, forçando-nos a nos formar e preparar cada vez melhores
formas de serviço.
A pobreza é complexa demais para ser resolvida sozinha. Federico Ozanam sabia como cercar se de
amigos que deram asas ao seu desejo de transformar o mundo pelo amor e pela justiça. Desse modo,
ele desfrutou da amizade de Fray Henri Dominique
Lacordaire (1802-1861), um famoso pregador dominicano. Eles se conheceram no final de 1833 e essa
amizade continuou por toda a vida. E nós? Nossa
associação está espalhada por todo o mundo; seria
bom nos comprometermos a fortalecer a fraternidade com nossos irmãos na sociedade e com nossos irmãos, os pobres. Maior fraternidade para melhorar o
serviço. Sem dúvida, este é o caminho de Jesus e o de
Vicente de Paulo.
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Vicentinos de todo o mundo
se rejubilam com a canonização
de Santa Dulce dos Pobres
Em 13 de outubro de 2019,
na Praça de São Pedro, o
Papa Francisco canonizou
cinco novos santos, entre
eles está Dulce Dos Pobres,
a primeira santa nascida no
Brasil. A Sociedade de São
Vicente de Paulo, em todo o
planeta, alegra-se com essa
notícia.
Santa Dulce dos Pobres foi, durante toda a vida, um exemplo de
santidade e de caridade. A vida
dela foi uma confirmação de que
a santidade nada mais é
do que a caridade plenamente vivida. Ela procurou amar a Deus sobre
todas as coisas, e ao próximo como a si mesma.
Seu exemplo de vida passou a brilhar e a iluminar
a vida de muitos.
Santa Dulce era uma pessoa sensível ao sofrimento dos pobres. Mesmo
com uma saúde frágil,
sofria junto com os doentes, e esquecia-se de seus
próprios
sofrimentos
para debruçar-se sobre a dor dos
enfermos que encontrava ou que
a procuravam. Deus lhe concedeu
um coração ousado para poder se
relacionar com empresas privadas
e autoridades governamentais, visando a obter os recursos necessários para a construção e manutenção das obras sociais.
Um de suas frases é fundamental
para todos nós, vicentinos: “Não
Conselho Geral Internacional
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há maior alegria neste mundo que
entregar-se totalmente a Deus,
servindo-o na pessoa de nosso
irmão mais necessitado, mais sofredor”. Seu legado é formidável,
e motiva-nos a seguir adiante na
caminhada da caridade.
Dulce dos Pobres se parece muito
com São Vicente de Paulo, na santidade, na caridade e no pelo amor
aos pobres, aos doentes, às crianças abandonadas. “Oxalá muitas
Conferências vicentinas, por todo
mundo, adotem o nome de “Santa Dulce dos Pobres”, e o Conselho

Geral ficará muito feliz em agregar
Conferências com esse nome”, enfatizou o confrade Renato Lima,
16º Presidente Geral da SSVP.
Juntamente com ela, foram canonizados na mesma cerimônia:
John Henry Newman (cardeal,
fundador do Oratório de São Filipe Néri da Inglaterra); Giuseppina
Vannini (fundadora das Filhas de
São Camilo); Maria Teresa Chira-

mel Mankidiyan (fundadora da
Congregação das Irmãs da Sagrada Família) e Margherita Bays (integrante da Ordem Terceira de São
Francisco de Assis).

Um pouco de história...
Dulce dos Pobres (Maria Rita de
Souza Brito Lopes Pontes) nasceu
no dia 26 de maio de 1914, em
Salvador, Bahia (Brasil). Em 1933,
ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada
Conceição da Mãe de Deus, em
São Cristóvão (Estado de Sergipe).
No mesmo ano, recebeu
o hábito e adotou, em
homenagem à sua mãe,
o nome de Irmã Dulce.
Em 1935, Irmã Dulce iniciou seu trabalho social
nas comunidades carentes na Bahia, inaugurando albergues, hospitais,
orfanatos e muitas outras obras assistenciais.
Atualmente, as obras sociais criadas por Santa
Dulce dos Pobres atendem diariamente a cerca de 2 mil pessoas. Em
1988, o governo brasileiro e Reino da Suécia a indicaram
para receber Prêmio Nobel da Paz.
Irmã Dulce morreu no dia 13 de
março de 1992, aos 77 anos. Dois
milagres foram reconhecidos pelo
Vaticano para que a canonização
pudesse acontecer. Irmã Dulce é
também lembrada como “o anjo
bom da Bahia” ou ainda como “a
Madre Teresa da América Latina”.
Oremos com fervor.
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D. Santiago Masarnau,
“Venerável”
O fundador e primeiro presidente da Sociedade de São
Vicente de Paulo na Espanha, será proclamado “Venerável”
em breve.
O Pe. Giuseppe Guerra C.M. nos
informa, de Roma, que o Conselho
de Teólogos emitiu uma opinião
unânime e positiva sobre a “Positio super virtutibus” do Servo de
Deus Santiago Masarnau Fernández (1805-1882), fundador e primeiro presidente da Sociedade de
São Vicente de Paulo na Espanha.
Este fato significa que agora esperamos a próxima Reunião de Cardeais e o Decreto do Santo Padre

que declare que o Servo de Deus
praticou virtudes em um grau heroico, momento pelo qual o chamaremos “Venerável”, esperando
um milagre para a beatificação.
Esta grande notícia para a Sociedade de São Vicente de Paulo e para
toda a Família Vicentina, transcendeu o dia 11 de novembro de
2019, justamente o dia no qual a
SSVP na Espanha celebrava seu
170º aniversário.

Igreja Saint Louis d’Antin, o lugar onde Santiago
Masarnau teve seu primeiro contato com a SSVP (9 de
junho de 1839, Paris - França).
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A visita
María Luisa Téllez
Vice-presidente Internacional para a Formação
Tudo começou com uma primeira visita, a visita do
Arcanjo São Gabriel à Virgem que, com seu Fiat, tornou possível a segunda e mais importante, a visita de
Deus, na figura de seu Filho, aos homens.
Ele nos visitou para redimir-nos e essa visita de Amor
Supremo e generoso nós vicentinos copiamos humildemente ao fazer a visita a nossos irmãos mais necessitados; vendo neles o mesmo Cristo e sabendo,
como diziam São Vicente e o Beato Federico Ozanam,
que “eles são nossos amos e senhores” e que junto a
eles nos salvaremos.

A escuta é importantíssima, em toda nossa
vida, para com todos os nossos próximos,
mas para com eles deve ser extrema: “tantas
vezes, o confrade tira mais proveito para si
mesmo daquilo que ouve do que aquilo que
é produzido com o que diz” (F. Lallier).
para que inspire nossas palavras e estas sejam fonte de amor e esperança, sem afetação e tratando o
visitado com todo respeito. É bom que
falemos com eles de Deus e de como
vivemos nossa fé, mas sem imposição,
que a fé em Deus vá calando pouco a
pouco neles.
A escuta é importantíssima, em toda
nossa vida, para com todos os nossos
próximos, mas para com eles deve ser
extrema: “tantas vezes, o confrade tira
mais proveito para si mesmo daquilo
que ouve do que aquilo que é produzido com o que diz” (F. Lallier).

A visita é, e tem sido, desde que a Sociedade foi fundada, nossa obra emblemática, que nos permite o
contato direto com quem sofre. Hoje em dia, e sobretudo nos países ocidentais e por determinadas
circunstâncias, a visita domiciliar é difícil de realizar.
Mas não por isso devemos abandonar nosso contato com o pobre, o pobre que nos pede na rua, o pobre dependente químico que se aproxima de nós, o
pobre de solidão… Sempre temos umas palavras de
alento para eles e os visitamos onde quer que se encontrem, entendendo suas dificuldades, prestando
atenção, escutando.
Se, por outra parte, nos é permitida a visita em sua
casa ou no hospital, devemos colocar-nos em oração antes dela, encomendando-nos ao Espírito Santo
Conselho Geral Internacional
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Na visita não devemos julgar pelas aparências, fazendo juízos de valor que nos
levem a tomar decisões de como ajudá-los. Cristo se entregou por todos os
homens, sem condições. Tentemos ser
imitadores d’Ele.
Resumindo, na visita ou no encontro com o pobre devemos exercitar as virtudes vicentinas:
•
•
•
•
•
•

Colocar-nos em oração antes de…
Ser humildes. Ver neles o rosto de Cristo
Não os julgar
Falar de Deus
Exercitar a paciência
Concentrar-nos em dar-nos, no que vamos dar.

Com humildade espero, através deste escrito, ter
servido aos vicentinos e a todos aqueles que vocês
visitam.
Que a Paz do Senhor os acompanhe.
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Reunião de trabalho do Presidente Geral
da SSVP com o padre Tomaž Mavrič
No último dia 21 de setembro, o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral
Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), teve uma reunião de trabalho
com o padre Tomaž Mavrič, superior-geral da Congregação da Missão (CM) e das Filhas
da Caridade, bem como sucessor de São Vicente de Paulo. A audiência aconteceu na sede
da Província do Sul da Congregação da Missão no Brasil, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Durante o encontro, compartilhamos ideias e sugestões quanto ao futuro da Família Vicentina e as inúmeras possibilidades de formas de cooperação e de
projetos comuns entre os diversos ramos da Família.
“Fizemos um levantamento e acreditamos que já somos 160 ramos da Família Vicentina em todo o mundo. Considero que podemos atuar em colaboração
para fortalecer a Família e globalizar o carisma vicentino”, destacou o padre Tomaž Mavrič.

e o livro “Apasionados por la caridad y la justicia”, contendo leituras espirituais para as Conferências Vicentinas, em língua espanhola. Também foram tratados
outros assuntos durante a reunião, como as novidades
sobre a canonização de Ozanam, o acordo de cooperação com os Religiosos de São Vicente de Paulo (RSV),
os avanços na comunicação vicentina, o encontro da
Família Vicentina em Roma (janeiro de 2020) e as iniciativas em favor dos sem-teto (Projeto “13 Casas”)

O presidente Renato Lima sugeriu que, a partir de
2020, a Família Vicentina pudesse participar mais ativamente das atividades alusivas ao Dia Mundial dos
Pobres, que acontece no terceiro domingo de novembro, todos os anos. “É uma oportunidade ímpar
que teremos, na condição de vicentinos, não só para
refletirmos sobre a temática da pobreza, mas sobretudo para adotar, no nível paroquial, ações concretas
que aliviem o sofrimento daqueles que necessitam da
mão amiga soldiária”, defendeu Renato.

Ao final, o confrade Renato Lima agradeceu pela parceria constante entre a SSVP e a Congregação da Missão, desde a época dos nossos sete fundadores, cuja
aproximação tem se intensificado nos últimos anos.
Para ilustrar, o tópico 5 do planejamento estratégico
internacional da SSVP trata justamente do relacionamento institucional da SSVP com a Família Vicentina:
“colaboração permanente e profunda”.

O presidente geral aproveitou a ocasião e entregou ao
superior-geral um exemplar do “Relatório Trienal de
Gestão (2016/2019)” do Conselho Geral Internacional
Conselho Geral Internacional
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O confrade Renato Lima também elogiou a atuação
do padre Andrés Motto (CM) como assessor espiritual do Conselho Geral Internacional. Ao encerrar a
audiência, o padre Tomaž Mavrič abençoou o presidente geral e toda a diretoria do Conselho Geral.
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Dia Mundial
dos pobres
MENSAGEM ESPECIAL DO 16º PRESIDENTE
GERAL INTERNACIONAL DA SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO, NOSSO CONFRADE
RENATO LIMA DE OLIVEIRA, PARA O 3º DIA
MUNDIAL DOS POBRES – 2019
No próximo dia 17 de novembro de 2019 (33º Domingo do Tempo Comum), a Igreja nos convida a refletir
sobre o DIA MUNDIAL DOS POBRES. Neste sentido,
o Conselho Geral Internacional da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP), na pessoa do 16º Presidente
Geral, nosso confrade Renato Lima de Oliveira, convida a todos os seus membros, presentes nas Conferências Vicentinas em todo o planeta, a meditarem sobre
esta verdade profunda que move o nosso carisma.
Na mensagem do Sumo Pontífice deste ano, a palavra “pobre” é mencionada 64 vezes. Nela, o Papa faz
uma comparação entre a situação do pobre no Antigo Testamento e a realidade atual, constatando que
pouco mudou. “Passam os séculos, mas permanece
imutável a condição de ricos e pobres, como se a experiência da história não ensinasse nada. Assim, as
palavras do salmista não dizem respeito ao passado,
mas ao nosso presente submetido ao juízo de Deus”,
destacou o papa.
O Papa Francisco também menciona as “muitas formas de novas escravidões a que estão submetidos
milhões de homens, mulheres, jovens e crianças”,
que também são alvo da assistência vicentina, como
as famílias obrigadas a deixarem as suas terras; os órfãos que perderam os pais; os jovens em busca da
realização profissional; as vítimas de tantas formas de
violência, como a prostituição e a droga; sem esquecer os milhões de migrantes. O papa fala ainda das
periferias de nossas cidades, repletas de pessoas que
vagueiam pelas ruas, em busca de alimento.
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Dia Mundial dos Pobres

“A esperança dos pobres
jamais se frustrará”.
(Salmo 9,19).

Em nossa dimensão
espiritual, movidos
pela oração e pela
Eucaristia, buscamos
mais forças para
demonstrar nossa
fé, nosso amor e
nossa ação. Agimos
segundo a vontade
de Deus que sempre
escuta, intervém,
protege, defende,
resgata e salva os
pobres.

“Tendo-se tornado, eles próprios, parte de uma lixeira humana, são tratados como lixo, sem que isto provoque qualquer sentido de culpa em
quantos são cúmplices deste escândalo. Aos pobres, frequentemente
considerados parasitas da sociedade, não se lhes perdoa sequer a sua
pobreza. A condenação está sempre pronta. Não se podem permitir sequer o medo ou o desânimo: simplesmente porque pobres, serão tidos
por ameaçadores ou incapazes”, lamentou. “A desigualdade gerou um
grupo considerável de indigentes, cuja condição aparecia ainda mais
dramática quando comparada com a riqueza alcançada por poucos privilegiados”, destacou.
Francisco recorda que a promoção dos pobres, mesmo social, não é um
compromisso extrínseco ao anúncio do Evangelho; pelo contrário, essa
promoção manifesta o realismo da fé cristã e a sua validade histórica.
Em sua Mensagem, o Pontífice não se esquece de enaltecer o trabalho
de inúmeros voluntários pelo mundo, mas recorda que os pobres não
precisam somente de uma “sopa quente ou de um sanduíche”. “Precisam das nossas mãos para se reerguer, dos nossos corações para sentir
de novo o calor do afeto, da nossa presença para superar a solidão. Precisam simplesmente de amor”, defendeu o Papa.
Como percebemos ao ler a Mensagem Papal, o convite da Igreja não se
limita à reflexão sobre o tema, mas sobretudo nos motiva à necessidade
de gestos concretos que possam ajudar os pobres a deixarem a sua condição de pobreza material, espiritual, emocional e psicológica.
A Sociedade de São Vicente de Paulo, atuando há mais de 186 anos na
promoção dos necessitados, também contribui com a reflexão sobre o
tema, ao denunciar as situações de exclusão, de vulnerabilidade social
e de abandono dos mais pobres, servindo na esperança, sobretudo com
relação às novas formas de pobreza. Nossos sete fundadores, como homens de extrema fé e defensores da Doutrina Social da Igreja, assim nos
motivaram, sempre atuando sob a inspiração do Evangelho, iluminados
pelo clamor de Deus em favor dos mais necessitados.
Como instituição leiga no seio da Igreja, nossos esforços devem estar
focados na temática da pobreza e da santificação pessoal. Em nossa
dimensão espiritual, movidos pela oração e pela Eucaristia, buscamos
mais forças para demonstrar nossa fé, nosso amor e nossa ação. Agimos
segundo a vontade de Deus que sempre escuta, intervém, protege, defende, resgata e salva os pobres.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

31

a igreja e a ssvp

O Conselho Geral
Internacional
convida a todos os
confrades e consócias
da Sociedade de São
Vicente de Paulo a
olharem os pobres
“com os olhos de
Deus”, que são os
olhos da compaixão,
da misericórdia e do
amor incondicional.

Dia Mundial dos Pobres

O Conselho Geral Internacional convida a todos os confrades e consócias da Sociedade de São Vicente de Paulo a olharem os pobres “com
os olhos de Deus”, que são os olhos da compaixão, da misericórdia e do
amor incondicional. É necessário intensificar a ação – efetiva e afetiva
– das nossas Conferências Vicentinas e das obras assistenciais perante
os mais carentes deste mundo, fortalecendo a “rede de caridade” com
mais serviços e eficiência no combate ao surgimento de novas formas
de pobreza. Como membros das Conferências Vicentinas, possamos ser
verdadeiros embaixadores do Senhor junto aos mais pobres, assegurando que “Deus não é indiferente aos pobres!”.
Quero, ainda, anunciar, que a partir de 2020, a SSVP se engajará mais
fortemente na celebração do DIA MUNDIAL DOS POBRES (maiores detalhes serão divulgados oportunamente). De imediato, pedimos que todas
as Conferências Vicentinas pelo mundo incluam, no rol das intenções da
comunidade, na santa missa do dia 17 de novembro de 2019, a seguinte
petição (com adaptações, se houver necessidade):
“Pelos pobres do mundo inteiro, especialmente por aqueles que são assistidos pelos Vicentinos da nossa paróquia. Que neste DIA MUNDIAL
DOS POBRES, eles possam ter a coragem e a fé para superarem as adversidades da vida ao encontrar forças em Cristo Jesus, cuja esperança no
Senhor jamais se frustrará. Roguemos ao Senhor”.
Recomendamos também que, na semana compreendida entre 17 a 23
de novembro de 2019, como leitura espiritual durante as reuniões das
Conferências Vicentinas, a Mensagem do Papa Francisco para o 3º Dia
Mundial dos Pobres seja lida, meditada e debatida. Boa leitura!
Clique aqui para ler a mensagem do papa.
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Celebrações
do dia dos idosos

A SSVP no Nairóbi celebrou “O Dia dos Idosos”, dedicando este dia para ajudar 240 pessoas. Esse dia conclama
para a importância de valorizar e cuidar dos idosos na
sociedade que necessitam de ajuda espiritual e material.
Os jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo
(SSVP) na área de Nairóbi estão comprometidos com
o Espírito e a paixão à Sociedade de São Vicente de
Paulo, como foi testemunhado em Kamulu, Paróquia
Católica de São Vicente de Paulo em 14 de setembro
de 2019. De fato, é através do serviço à Espiritualidade carente e Vicentina que os jovens encontram
esperança e prazer em servir.
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No Quênia e especificamente na Paróquia Católica de
São Vicente de Paulo em Kamulu, nós todo ano, sempre marcamos a celebração do Dia dos Idosos. Durante o dia, há diversas atividades e serviços sendo prestados aos nossos Mestres. Esse ano não foi diferente,
pois a área da Igreja marcou o dia com muita emoção
e celebração.
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Esse ano o evento foi marcado com muita alegria,
pois vimos um aumento dos benfeitores em relação
ao ano passado. Havia 240 pessoas durante o evento
em diferentes categorias:
200 – Pessoas idosas
20 – Pessoas deficientes e
20 – Pessoas necessitadas.
ATIVIDADES E SERVIÇOS
O dia começou às 07h e terminou às 17h, onde os
membros da Igreja e os jovens Vicentinos trabalharam juntos para torná-lo um sucesso. O dia foi especial pela presença de três Padres da Paróquia local.
Os jovens Vicentinos são membros da Conferência da
área de Nairóbi.
Houve diversas atividades durante o dia, dentre as
quais incluíram: orações, culinária, barbearia, tratamentos médicos, sessões de massagem, conversas
Conselho Geral Internacional
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Sociedade de São Vicente de
Paulo – Quênia

com os idosos, dentre outros. Todo mundo participou
na culinária e preparação de refeições para os idosos.
É bastante impressionante notar que nós tínhamos
simpatizantes do Hospital Komarock que ofereceram
atenção médica aos idosos.
LOGÍSTICA
Devido à natureza dos nossos benfeitores que estão
envelhecidos e enfraquecidos, a Igreja doou alguns
ônibus escolares para transportar as pessoas de suas
casas à Igreja. Além do mais, algumas escolas e membros da Igreja também ofereceram seus veículos para
serem utilizados no transporte.
Bênçãos em São Vicente de Paulo e Beato Frederico
Ozanam,
Mathew Ndeti
Representante Nacional da Juventude
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Mosaico do beato Antônio
Frederico Ozanam será
instalado na maior basílica
dos Estados Unidos da
América (EUA)
Um belíssimo mosaico do Beato Antônio Frederico Ozanam, principal fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), será instalado ainda este ano na Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, em Washington, Distrito de Colúmbia, capital
dos Estados Unidos da América (EUA).
A Basílica é a maior igreja católica nos EUA e também
da América do Norte. Destaca-se que na Basílica, já
há muitos anos, há uma Capela Vicentina que contém
estátuas dedicadas à Medalha Milagrosa, São Vicente
de Paulo e Santa Luísa de Marillac, além de outras
obras de arte. Quando o Presidente Geral Renato

Lima de Oliveira visitou a Basílica no ano passado, juntamente com o presidente do Conselho Nacional dos
EUA, Dave Barringer, perguntou se o Beato Frederico
Ozanam também poderia ser venerado e reconhecido na capela. O Cfd. Barringer primeiro buscou receber a bênção e aprovação dos fundadores originais

Basilica da Imaculada
Conceição
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da Capela, a Congregação da Missão e as Filhas da
Caridade e, feito isso, trabalhou com dois comitês da
Basílica e seu conselho de administração para obter
aprovação para instalação de um mosaico de azulejos
de vidro do Beato Frederico Ozanam. Os membros da
SSVP nos Estados Unidos levantaram fundos para a
construção e instalação do mosaico.
Com dimensões de 20 por 30 polegadas (aproximadamente 51 cm x 76 cm), o mosaico é baseado em um
retrato popular do Beato Frederico Ozanam, pintado

Mosaico do beato Antônio
Frederico Ozanam será instalado
na maior basílica dos Estados
Unidos da América (EUA)

por seu cunhado e usado extensivamente pela SSVP.
Esse mosaico de 4000 azulejos foi fabricado pela Travisanutto Mosaic Company em Spilimbergo, Itália, a
mesma empresa que criou os gigantescos mosaicos
da cúpula do teto da Basílica.
No dia 26 de janeiro de 2020, uma missa dominical presidida pelo bispo Donald Hying, Conselheiro Episcopal
Nacional do Conselho Nacional dos EUA da SSVP, será
realizada na igreja principal da Basílica para abençoar
a inauguração da instalação permanente do mosaico.
Uma recepção para 500 vicentinos e
convidados será realizada posteriormente na Universidade Católica da
América (Catholic University of America), em cujo campus a Basílica está
situada. Centenas de milhares de visitantes da Basílica verão o mosaico do
Beato Frederico Ozanam anualmente.

Com dimensões de
20 por 30 polegadas
(aproximadamente
51 cm x 76 cm), o
mosaico é baseado em
um retrato popular
do Beato Frederico
Ozanam, pintado por
seu cunhado e usado
extensivamente pela
SSVP.
Mosaico de Federico
Ozanam
Conselho Geral Internacional
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Panasco 9 ocorrerá
em 2020
A convulsa situação vivida por Hong Kong nos últimos meses obrigou os organizadores
da PANASCO 9 a adiar este evento, programado para esta localidade durante os dias 11 a
14 de novembro de 2019.

Desde o momento em que se tomou a difícil decisão
de adiar este grande evento vicentino, a equipe organizadora do encontro começou a trabalhar com o
objetivo de que esta reunião pudesse ser realizada
em novembro de 2020.

Antes que o evento fosse adiado, estava prevista a
participação de mais de 400 pessoas de 32 países da
Ásia e da Oceania onde a SSVP está presente. Estava
programado também o comparecimento do Presidente Geral, Renato Lima de Oliveira.
Para conhecer toda a informação e a última hora sobre esta reunião vicentina, acesse o site:
www.panasco9.net
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Casa Ozanam, o novo projeto
social da SSVP na Itália
Inaugurado em 18 de outubro de 2019, conta com seis
casas independentes totalmente mobiliadas que acomodarão famílias necessitadas. Um apartamento foi posto
à disposição da Associação Missão Autismo.
Dentro deste projeto também se
encontram as instalações da nova
sede do Conselho Central de Asti,
um lugar que será utilizado não
só como escritório, mas também
como um verdadeiro ponto de
encontro para todas aquelas realidades que colaboraram com o
projeto e construíram uma rede
de organizações e associações
que compartilham o propósito
de fazer o bem.

contudo, é uma grande necessidade que deve ser respondida”.
A SSVP tem como objetivo principal ajudar os mais necessitados e
lutar contra a pobreza e a exclusão. Mas não é só um apoio material para apaziguar a fome e aliviar
as necessidades mais urgentes,
mas também é oferecido um caminho de reinserção social através
de um acompanhamento fraterno.

“Ter um teto onde resguardar-se
– observou Antonio Gianfico, Presidente da SSVP Itália – é normal para
muitos. Para aqueles que vivem em
dificuldade econômica ou social,

A partir de agora, seis famílias
terão um novo lar, um lugar que
acolhe, mas que ao mesmo tempo
desenvolve um plano de vida para
seus residentes.

Momento da inauguração da Casa Ozanam

Conselho Geral Internacional
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Mais de cem jovens participam de uma
oficina de treinamento sobre valores
O Conselho Nacional do Sri Lanka organizou uma oficina sobre liderança para mais de cem
jovens, a fim de despertar neles valores vicentinos e fortalecer a Sociedade no futuro.

A atividade ocorreu nos dias 6 e 7
de setembro de 2019 no Santuário
Nacional de Santa Ana, Talawilla,
com a participação de um total de
110 jovens de diferentes partes do
Sri Lanka. Participaram também
deste evento Leo Levin, Coordenador Territorial da Juventude da
Ásia 1.

tância da juventude na Sociedade,
compartilhando suas experiências.

O programa enfocou a formação
de líderes, o carisma da SSVP, a espiritualidade e o desenvolvimento
de planos de ação específicos para
os jovens.

Após a primeira sessão formativa, foi realizada uma adoração ao
Santíssimo Sacramento, liderada
por uma boa equipe nacional de
sacerdotes que potencializou em
todos os participantes a aproximação a Deus. Em seguida, e em
nome do Comitê Internacional da
Juventude, a bandeira oficial da
juventude foi entregue ao Presidente Nacional e a Coordenadora
Nacional da Juventude.

O dia 6 de setembro começou
com a abertura oficial, orações e
discurso de boas-vindas. Leo Levin, como Coordenador Territorial
da Juventude, fez uma introdução
sobre os objetivos desta oficina de
treinamento, bem como a impor-

Após o jantar, os jovens exibiram
seus talentos artísticos, entretendo os presentes com uma grande
variedade de shows, terminando
o dia com a garantia de que os jovens tinham muitos pensamentos
valiosos interiormente.

Conselho Geral Internacional
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O segundo e último dia desta oficina começou com a celebração
eucarística, seguida de uma foto
em grupo. As sessões de treinamento abordaram sobre o carisma
vicentino, as dinâmicas de grupos
e os planos de ação. As discussões
foram frutíferas e ofereceram uma
boa ideia do que significa ser vicentino.
Aproveitou-se esta ocasião para
formar o Comitê Nacional da Juventude, que trabalhará em relações com o Coordenador Nacional
da Juventude. Dessa forma, a oficina de treinamento foi concluída
com o objetivo de levar para os locais de origem de cada participante, a missão vicentina e tudo o que
aprendeu.
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Serviço à SSVP Quênia
por um jovem
Mathew Ndeti
Representante Nacional da Juventude
Meu nome é Mathew Ndeti, membro da Sociedade
de São Vicente de Paulo, comitê queniano. Me juntei à sociedade há alguns anos quando meu amigo
me abordou e explicou sobre a Sociedade. Para mim,
ele foi enviado por Deus, porque servir à Sociedade
e ajudar os necessitados sempre foi minha paixão e
parte da minha vida. Expressei meu interesse de me
tornar um membro. Eu perguntei a ele sobre os requisitos necessários e a data de sua próxima reunião.
Tomei a iniciativa e compareci ao encontro seguinte
na paróquia local Nossa senhora da Visitação (NSV),
em Makadara, Nairóbi.

Mathew Ndeti

Desde a primeira reunião, tive uma recepção calorosa em minha jornada de ser um membro e comecei a
servir na Sociedade. Tornei-me ativamente envolvido
na Conferência, comparecendo à maioria dos encontros e juntando-me a meus colegas nas visitas domiciliares.
Em nossa Conferência, normalmente lidamos com as
pessoas mais doentes, idosas e carentes da sociedade. Algum tempo depois, a Conferência organizou e
conduziu suas eleições. Para minha surpresa, eu fui
eleito como Secretário Adjunto da Conferência NSV.
Foi mais que uma surpresa, já que eu nunca tinha
pensado em estar entre os líderes eleitos na Conferência e na Sociedade em geral.
Para os jovens, o Conselho de Área
tem uma Ala de Juventude que é
composta de Representantes da
Juventude eleitos em cada conferência. Nestas eleições, fui escolhido membro do conselho da Ala
da Juventude em Nairóbi. Quando
consultei um dos membros, ele
me disse: “Você tem sido ativo
na Sociedade e, por causa do seu
comprometimento, coisas positivas virão para você.”
A SSVP Quênia realizou sua Assembleia Geral Anual em 2018, na
qual todos os membros de diversos Conselhos de Área e Conferências se reuniram para discussões,
eleições gerais e outras atividades
relacionadas. Após as eleições, fui
escolhido Representante Nacional
da Juventude para a Sociedade.
Essa foi uma etapa humilde em
minha vida e também como vi-

Conselho Geral Internacional
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Serviço à SSVP Quênia
por um jovem

centino. Eu assumi a posição com o entendimento de
que estaria a cargo de toda a juventude do país.

Enquanto um jovem membro da SSVP,
aprendi que servir à humanidade é o
melhor que posso oferecer. Além disso,
aprendi que cuidar dos outros, preocupar-me com seus assuntos, especialmente os necessitados, e dedicar meu
tempo e energia a eles é um grande serviço para a humanidade. Estou ansioso
para continuar oferecendo meu tempo
e energia para a Sociedade, mesmo em
um contexto global. Por fim, também
aprendi a ultrapassar a mentalidade
comum de que os pobres são assim por
seus próprios atos. Ao invés disso, eles
servem a um propósito maior em nossas vidas.

Ser um membro da Sociedade me faz sentir-me humilde. Desde que me juntei à Sociedade, aprendi a
apreciar as diferenças entre pessoas e culturas. Motiva-me o fato de que imito Jesus Cristo ao servir aos
menos afortunados da sociedade. Outro fator-chave é ver a face de Cristo nas pessoas que sofrem, às
quais servimos como um todo. Posso afirmar que
encontro alegria na felicidade alheia. Durante nossas
visitas domiciliares e a prisões, sempre me conecto
com os enfermos ou os detentos. Nada me faz mais
feliz que ver os doentes ou nossos irmãos e irmãs que
sofrem com um sorriso no rosto simplesmente porque lhes fizemos uma visita e rezamos com eles. A
alegria deles me dá forças e zelo para continuar meu
serviço na Sociedade.
Enquanto um jovem membro da SSVP, aprendi que
servir à humanidade é o melhor que posso oferecer.
Além disso, aprendi que cuidar dos outros, preocupar-me com seus assuntos, especialmente os necessitados, e dedicar meu tempo e energia a eles é um
grande serviço para a humanidade. Estou ansioso
para continuar oferecendo meu tempo e energia para
a Sociedade, mesmo em um contexto global. Por fim,
também aprendi a ultrapassar a mentalidade comum
de que os pobres são assim por seus próprios atos.
Ao invés disso, eles servem a um propósito maior em
nossas vidas.
Os pobres são realmente meus mestres em minha
vida diária. Sou guiado por Filipenses 2:6 (Servir com
humildade), Lucas 4:18-19 (O Espírito me chamou e
me enviou para servir aos pobres), Mateus 25:35-36
(Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede,
e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver.)
Deus os abençoe e felicidades.

Conselho Geral Internacional
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Censo Internacional de Jovens
Convidamos todos os Conselhos Nacionais / Superiores da Sociedade de São Vicente
de Paulo a participarem do Censo Pesquisa, elaborado pelo Comitê Internacional de
Juventude do Conselho Geral Internacional. A pesquisa será enviada por e-mail do
Conselho Geral Internacional.

O referido Censo tem por objetivo mapearmos a realidade da presença dos Jovens, Crianças e Adolescentes
nas Conferências Vicentinas da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Rogo a Deus, pela intercessão do Beato Pier Giorgio
Frassati que abençoe a todos nós vicentinos, para que
sigamos caminhando com alegria a missão e vocação
vicentina, Servir os Pobres na Esperança.

A partir destes dados atualizados, teremos uma fotografia da presença dos Jovens na nossa instituição.

Cordialmente,

A data limite para participação no Censo é até o dia 20
de janeiro de 2020.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Willian Alves
Vice Presidente para Juventude Crianças e Adolescentes
Conselho Geral Internacional
Sociedade de São Vicente de Paulo

42

juventude

Os jovens de Christchurch,
Nova Zelândia
Nós, os jovens vicentinos de Christchurch, na Nova Zelândia, somos um grupo muito
ativo que está tentando levar a SSVP a um futuro promissor. Somos jovens que atendem pessoas necessitadas através de nosso serviço e da busca pela justiça social. A
cada trimestre enfocamos nossas forças em um propósito, como por exemplo a compaixão, o serviço, a ajuda aos necessitados, o meio ambiente… e unidos a este propósito tentamos envolver nossos companheiros de estudo na missão da SSVP.

Durante o terceiro trimestre nos focamos no meio
ambiente e, como atividade, fizemos sacolas recicláveis para compras e organizamos um desfile de moda
sustentável para as lojas de oportunidades da SSVP.
Em setembro, organizamos um dia de “nossa fé em
ação” onde os estudantes se envolveram em diversas
atividades: visitar um centro de dia, cozinhar para as
famílias das crianças doentes, distribuir doações para
as pessoas sem teto, deixar cartões e presentes no
hospital, atividades de promoção da Sociedade e todo
tipo de atos solidários por toda a cidade. Foi um belo
dia que mostrou a nossos jovens os impactos positivos
que suas ações podem ter. Espero que esses encontros
fiquem na memória de nossos jovens para que se lembrem das mudanças que podem fazer no mundo.
Conselho Geral Internacional
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Em 11 de outubro organizamos um retiro na rua
para um grupo de estudantes do Ensino Médio. Eles
vieram a uma de nossas lojas de oportunidades em
Christchurch e se ofereceram como voluntários para
limpar, fazer pacotes de comida e classificar artigos. É
inspirador ver o compromisso de nossos jovens e sua
paixão por ajudar aos demais. Espero com interesse
o resto do curso e ver como cresce seu compromisso
com a Sociedade e com suas boas obras.
Olivia Shimasaki
Coordenadora para a Juventude de São Vicente
de Paulo para Christchurch
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Uma jovem vicentina nigeriana na Espanha.
A experiência do programa
de intercâmbio da SSVP
Breve extrato do relatório de Patricia Oluchi Onuoha, Secretária Nacional da Juventude
SSVP Nigéria, de sua experiência de um mês de intercâmbio na SSVP da Espanha, servindo
em um projeto social para pessoas sem teto.
O Programa de Intercâmbio de Voluntariado Vicentino é um momento em que se deixa seu entorno natural para dedicar seu tempo ao serviço dos demais
em outro lugar. Não é de estranhar que uma frase
conhecida diga “o maior presente que podes dar a
alguém é teu tempo porque quando dás teu tempo,
estás dando uma PARTE de tua vida”. Compartilhar
seu tempo é uma parte essencial dentro da SSVP, e
isto requer compromisso, compaixão, coragem, dedi-

cação, amor, mente aberta, paixão, paciência, respeito, sacrifício, vontade de ajudar onde seja necessário
e uma atitude positiva aos mais vulneráveis. Posso
dizer que minha experiência se arraigou em três categorias principais: Espiritualidade, formação e missão.
O programa de intercâmbio do qual disfrutei durante um mês na Espanha foi uma grande oportunidade
para servir à humanidade com meu tempo, talentos
e valores como vicentino com todo o respeito, amor e
humildade aos menos privilegiados. Chegar ao Centro e conhecer as pessoas sem lar foi o melhor que
pude pedir porque me deu a oportunidade de seguir
ajudando aos demais, retribuir à comunidade e viver
minhas virtudes vicentinas. Trabalhei principalmente
no departamento de cozinha, ajudei a preparar as
comidas e a servir aos residentes, lavar os pratos e
organizar o refeitório. Tive a sorte de interagir com
alguns dos residentes, apesar da barreira do idioma,
e me senti sempre em casa, já que as pessoas foram
muito carinhosas comigo e todas estavam dispostas
a me ajudar.
A experiência se resume como educativa, impactante, motivadora, inspiradora, informativa e agradável.
A capacidade dos confrades e voluntários de traduzir a prática das virtudes vicentinas de simplicidade,
humildade, mansidão, mortificação e zelo na tarefa
assignada tornou minha estadia uma grata experiência, ainda mais se levarmos em conta que vivi sob o
mesmo teto que as pessoas sem lar às quais ajudava.

Patricia Oluchi junto a Patricia Cavada,
prefeita sa de San Fernando (Espanha).

Conselho Geral Internacional
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Me senti contente de ter a oportunidade de oferecer
meus serviços à Sociedade através da aprendizagem
e da descoberta de coisas novas, de novas habilidades para alcançar um melhor desempenho dos meus
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Uma jovem vicentina nigeriana
na Espanha. A experiência do
programa de intercâmbio da SSVP

Patricia Oluchi com os jovens da SSVP
em Jerez de la Frontera

deveres como vicentina. Sacrificar-me e sair da minha
zona de conforto para estar perto dessas pessoas me
deu a oportunidade de sentir sua dor e de poder ajudar a aliviar seu sofrimento. A parte mais interessante
deste serviço é passar um momento com as pessoas
sem lar, sem julgá-las, simplesmente com o objetivo
de acompanhá-las, de tratar de pôr um sorriso em
seu rosto. Através deste acompanhamento, pude encontrar novas formas de desafiar-me a mim mesma
na melhora do meu serviço vicentino, descobrindo o
que havia dentro de mim e o que podia oferecer-lhes.
Agradeço ao Conselho da SSVP Espanha e ao Conselho de Área de Cádiz por sua atividade caritativa e
forte compromisso na atenção a suas obras, da qual
se beneficiou com esta experiência não só minha pessoa, mas também o Conselho Nacional da Nigéria, já
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que me comprometo a compartilhar as experiências
adquiridas com meus confrades.
Minha imensa gratidão vai também dirigida a nossos
Sete Fundadores que nos ofereceram este caminho
de santidade dentro da SSVP e ofereço minha oração
fervente a nossos amos e senhores, pedindo que consigam uma vida melhor, mais brilhante e saudável,
tudo para maior glória de Deus. Amém.
Em nome do Conselho Nacional da Nigéria e em meu
próprio, agradecemos por honrar-nos com esta oportunidade de serviço.
Patricia Oluchi ONUOHA,
Secretária Nacional da Juventude - Nigéria
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Berçario em Hong Kong

Presidente Geral visita três países
na Ásia: Hong Kong, Indonésia
e Filipinas
DANDO CONTINUIDADE ÀS VIAGENS INSTITUCIONAIS AOS LUGARES EM QUE A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO ESTÁ PRESENTE PELO MUNDO, O NOSSO CONFRADE
RENATO LIMA DE OLIVEIRA, 16º PRESIDENTE GERAL, VISITOU, ENTRE 10 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019, OS SEGUINTES PAÍSES: HONG KONG, INDONÉSIA E FILIPINAS. A SEGUIR, PUBLICAMOS UMA PEQUENA SÍNTESE DE TODOS OS EVENTOS REALIZADOS.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Presidente Geral visita três
países na Ásia: Hong Kong,
Indonésia e Filipinas

P. Lee, chanceler de Hong Kong, y Presidente Geral

Em Hong Kong (China), o Presidente visitou o padre
Dominic Ming (assessor espiritual do Conselho Central), o padre Lawrence Lee (chanceler da Diocese) e
o monsenhor Javier Corona (missão vaticana). Houve,
ainda, uma visita à Conferência “Cristo Operário”, ao
Centro Ozanam e à Creche São Vicente de Paulo (que
cuida de 112 crianças carentes).

Centro Ozanam em Hong Kong
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Além disso, houve um jantar de confraternização com
a diretoria do Conselho Central, ocasião em que o
confrade Renato Lima fez uma apresentação institucional sobre os trabalhos em marcha pelo Conselho
Geral, além da entrega de uma relíquia de Ozanam.
O confrade Maurice Yeung (Vice-presidente do Conselho Geral) acompanhou o confrade Renato Lima
nessas atividades. Em Hong Kong, a SSVP possui 35
Conferências e 600 membros.
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Na Indonésia, o Presidente Geral esteve na cidade de
Surabaya, uma das mais importantes do país e onde o
Conselho Nacional tem sede. A visita começou na sede
da Congregação da Missão, cujo visitador é o padre
Manuel Prasetyo. Logo depois, o Presidente Geral visitou três Conferências, ocasião em que pôde conversar
com os voluntários e até alguns assistidos: Conferência
“Santa Catarina Labouré” (formada por jovens do Colégio São Luís), Conferência “Santa Luísa de Marillac”
(da Paróquia Santa Maria do Amor e da Paz) e Conferência “São Benoit Labré” (da Paróquia Cristo Rei).

Presidente Geral visita três
países na Ásia: Hong Kong,
Indonésia e Filipinas

Ao final dos trabalhos na Indonésia, houve um jantar
de confraternização com vicentinos de todo o país,
seguido de uma apresentação institucional feita pelo
Presidente Geral sobre os trabalhos no âmbito do Conselho Geral, com a entrega de uma relíquia de Ozanam.
Nosso Presidente também visitou a sede do Conselho
Nacional, em Surabaya. A SSVP na Indonésia é formada por 400 Conferências, reunindo 4.000 membros.

Presidente Geral
na Indonésia

Conselho Geral Internacional
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Presidente Geral visita três
países na Ásia: Hong Kong,
Indonésia e Filipinas

O PGI recebido pelos confrades filipinos em Manila

A última parada do Presidente Geral foi nas Filipinas. A
primeira atividade foi na região de Quezon, onde existe a “Fundação Vicentina” (projeto social de moradias
populares), mantida pela Família Vicentina local. Logo
depois, houve a visita à sede da Congregação da Missão, cujo visitador é o padre Gregg Beñaga. Também
visitou-se o Santuário São Vicente de Paulo e o seminário vicentino, todos mantidos pela referida Congregação. Na sequência, na região de Pasig, nosso confrade Renato participou de um encontro – seguido de
um jantar de confraternização – no Conselho de Zona
de Pasig, formado por 8 Conferências (sendo uma de
surdos), e visitou a Catedral da Imaculada Conceição,
onde se encontrava em exposição a imagem do “Cristo
Negro”, uma das mais tradicionais devoções católicas
nas Filipinas.
Ainda nas Filipinas, o presidente Renato Lima visitou
a sede do Conselho Nacional (onde fez palestra, deu
posse aos novos dirigentes e deixou uma relíquia de
Ozanam) e a Universidade Adamson (mantida pela
Congregação da Missão), além de fazer uma apresentação institucional para a Família Vicentina das Filipinas. A SSVP nas Filipinas conta com 7.500 vicentinos
distribuídos em 550 Conferências. Na Indonésia e nas
Filipinas, o confrade Renato Lima foi acompanhado do
confrade Thomas Tan, Vice-presidente Territorial para
a Ásia 2.
Conselho Geral Internacional
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“Fiquei impressionado positivamente com os avanços
alcançados pela SSVP em Hong Kong, Indonésia e Filipinas. Os líderes da SSVP nessas três regiões estão de
parabéns pelas atividades realizadas e pela coordenação do trabalho das Conferências e Conselhos. Fiquei
feliz ao constatar que há muitos jovens nessa região
do planeta, e que a SSVP possui bons projetos. A Família Vicentina é muito forte e colaborativa, e nos ajuda
muito. Quero, aqui, agradecer aos três países que me
receberam de braços abertos. Não os esquecerei jamais”, afirmou o nosso Presidente Renato.
Desde a posse do confrade Renato Lima como Presidente Geral, em setembro de 2016, cerca de 40 nações
nos cinco continentes já foram visitadas. Na Ásia, anteriormente, já ocorreram visitas do Presidente Geral
à Índia, ao Sri Lanka e à Malásia. Em janeiro de 2020,
com a graça de Deus, será a vez do Líbano receber o
Presidente internacional.
“É muito importante quando o Presidente Geral vai às
bases, pois assim ele pode levar a mensagem de paz,
de unidade, de caridade e de esperança que o Conselho Geral prega a todas as nações. Mesmo sendo uma
rápida passagem, os países ficaram bastante felizes com
a visita dele, pois é uma honra receber o Presidente Geral. Agradecemos aos três Conselhos que organizaram a
nossa agenda”, enfatizou o confrade Thomas Tan.
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Momento da reunião do Conselho Nacional do Sri Lanka

Visita aos Vicentinos
do Sri Lanka
JOHNSON VARGHESE, VICE-PRESIDENTE TERRITORIAL DA ÁSIA I, E JOSEPH PANDIAN,
VICE-PRESIDENTE GERAL DO CONSELHO GERAL INTERNACIONAL, VISITARAM OS
VICENTINOS DO SRI LANKA NO FINAL DE AGOSTO. UM PAÍS QUE FOI ATINGIDO
PELA GUERRA CIVIL, QUE TEM MAIS DE 360 CONFERÊNCIAS ATIVAS E ONDE JOVENS
VICENTINOS INICIAM NOVOS PROJETOS.
Em Colombo, ocorreu a primeira atividade desta viagem, a visita dos membros do Conselho Geral Internacional aos três presidentes nacionais anteriores da
SSVP de Sri Lanka, bem como uma entrevista com o
assessor espiritual anterior para então, definir o curso a Jaffna, uma região ao norte muito castigada pela
guerra civil que o país sofreu.
O trem para Jaffna chegou muito atrasado, o que não
desencorajou os vicentinos que acolhem os membros da equipe internacional. Estes últimos puderam
se encontrar com o bispo, Bernard Gnanaprakasham,
que apoia fortemente as Conferências e visitar um
projeto de escola noturna que facilita o estudo de
muitas crianças e adolescentes que não têm os meios
ou um lugar para progredir academicamente. O fato
de esse projeto ter sido realizado por jovens vicentinos foi motivo de maior alegria, os membros da equipe internacional consideraram as conferências muito
ativas em todo o país.
Conselho Geral Internacional
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Um momento muito emocionante da viagem foi a passagem pela paróquia de San Sebastián, em Negombo,
onde mais de 140 pessoas morreram em 21 de abril
de 2019, domingo de Ramos, devido a um ataque terrorista liderado por fundamentalistas islâmicos. Esta
paróquia sofreu um ataque múltiplo em todo o país e
resultou na morte de mais de 500 pessoas em diferentes locais (Negombo, Batticaloa e Colombo).
No último dia da visita, os membros da equipe internacional participaram da reunião do Conselho Nacional
da SSVP no Sri Lanka, transmitiram a calorosa saudação
que o presidente geral, confrade Renato Lima, enviou a
todos os vicentinos do país e anunciou que o Conselho
Geral Internacional declarou o Sri Lanka membro do
Comitê Executivo para os anos 2020 e 2021.
Agradecer ao presidente nacional, Cherryl Silva e ao
assessor espiritual, P. Roy Clarence, por sua companhia e apoio durante toda a visita dos membros da
estrutura internacional.
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Projeto de doação de roupa em Bolzano

Presidente Geral visita
Tirol do Sul, na Itália
O CONSELHO CENTRAL DE TIROL DO SUL, LOCALIZADO AO NORTE DA ITÁLIA, COM 142
ANOS DE HOSTÓRIA, ATUALMENTE CONTA COM 77 CONFERÊNCIAS, RECEBEU A VISITA
DO PRESIDENTE GERAL INTERNACIONAL NOS DIAS 1, 2 E 3 DE DEZEMBRO.
Desde a noite do dia 1 de dezembro, o presidente geral, Renato Lima, acompanhado por Laszlo Könczöl,
VPTI da zona Europa 1, Alfons Ten Velde, responsável
pelo departamento Estratégico e Hans-Ueli Gubser,
coordenador do grupo 2 da zona Europa 1, visitaram
o Conselho Central de Tirol do Sul, presidido pelo
confrade Josef Haspinger.
No dia 1 de dezembro, a comitiva internacional chegou pela noite, pois viajavam desde Milão, despois de
terem celebrado na cidade a reunião da executiva da
Mesa Diretora Internacional.
No dia 2 de dezembro, Renato Lima participou de
uma reunião do Conselho Central de Tirol do Sul com
Conselho Geral Internacional
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a presença de dirigentes e presidentes de Conferências, além da participação da SSVP da Áustria, na figura da presidente nacional Irmgard Groier. Também
estava presente o presidente nacional da Itália, Antonio Gianfico.
O presidente geral teve vários encontros com diferentes meios de comunicação. (RAI TV, Jonal Dolomiten,
y rádio Grüne Welle).
Como é de tradição, o presidente geral, acompanhado a um grupo de vicentinos, realizou uma visita ao
bispo da diocese de Bolzano Bressanone, Bozen - Brixen, Exmo. P. Ivo Muser e com ele conversaram animadamente e passaram um momento agradável. O
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Presidente Geral visita
Tirol do Sul, na Itália

Encontro vicentino em Bolzano

bispo destacou duas qualidades do serviço vicentino,
“a discrição e a presença na ajuda ao pobre”.

deles refugiados e imigrantes que buscam melhores
condições de vida na Europa.

Para finalizar esta jornada tão completa, o presidente geral visitou duas obras especiais dos vicentinos
na cidade de Bolzano: um armazém de alimentos e
um serviço de entrega de roupas. Nas duas obras sociais, Renato Lima conversou com os acolhidos, muito

No dia 3 de dezembro, pela manhã, o presidente geral
visitou uma das atividades do Conselho Central Merano (localidade próxima a Bolzano), que conta com 9
conferências. No local, conheceu o trabalho de visitas
da Conferência de Santo Antônio realiza em uma casa

Reunião com o governador
da região de Tirol do Sul

Conselho Geral Internacional
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de repouso de pessoas idosas. O presidente conversou com os confrades desta Conferência sobre a importância de atender a pobreza espiritual e aprofundou-se no trabalho deste grupo vicentino cujo valor
principal é oferecer seu tempo e sua fé aos demais.
Alex Huber, diretor de “Pitsch foundation”, instituição que se encarregar deste complexo residencial,
com capacidade para 178 camas e 35 apartamentos
para pessoas idosas, valorizou extraordinariamente o
trabalho dos confrades e ressaltou a necessidade de
atender aos idosos no que mais necessitam, na escuta e na companhia ao próximo.
Já pela tarde, ao fim da viagem, o presidente geral
visitou ao governador da região de Tirol do Sul, Arno
Kompatscher, acompanhado de uma comitiva de vicentinos. Neste encontro, Renato Lima insistiu sobre
a necessidade de colaboração entre o setor público e
as associações de caridade para trabalharem juntas

Presidente Geral visita
Tirol do Sul, na Itália

a favor das pessoa mais necessitadas. O governador
se colocou à disposição da SSVP de Tirol do Sul para
desenvolver ações comuns em favor dos mais desfavorecidos, especialmente, durante o processo de
criação de leis que possam impactar os direitos dos
mais necessitados.
“Parabenizo ao confrade Joseph Haspinger, presidente do Conselho Central, aos presidentes de Conferências e a todos os confrades e consocias da região de
Tirol do Sul pela grande caridade com que atuam em
favor dos mais pobres, não somente trabalhando em
prol daqueles que vivem nestas terras, mas, também,
aos que se encontram longe, pois este Conselho Central vem ajudando muito ao Conselho Geral com doações para missões, como por exemplo, ajuda para levar e desenvolver a SSVP na Bolívia. Deus os conserve
desta maneira, com humildade e caridade”, ressaltou
nosso querido presidente Renato Lima.

Visita ao Sr. Bispo

Conselho Geral Internacional
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Ajuda de emergência na
sequência do furacão Dorian
Os Vicentinos das Bahamas recebem apoio internacional da SSVP e atendem às vítimas
através da entrega de alimentos e necessidades básicas.

Com ventos de cerca de 300 km/h, o furacão Dorian
atravessou as Bahamas, nomeadamente as ilhas Abacus e Grand Bahama, destruindo tudo ao seu alcance.
O Conselho Geral Internacional da SSVP, através da
CIAD (Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento), aprovou um plano de emergência para assistência em face deste desastre natural, enviando
dinheiro pela primeira vez e ficam à espera de relatórios locais sobre o trabalho de ajuda que os vicentinos das Bahamas podem fazer no terreno.
A nossa instituição está presente nas Bahamas com
9 Conferências, sete em Nassau (a capital) e duas em
Conselho Geral Internacional
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Freeport. Os próprios vicentinos também foram afetados pela grande destruição causada pelo furacão
e sofreram graves danos nas suas casas, o que não
os impediu de vir em socorro dos mais danificados,
distribuindo alimentos e outras necessidades básicas.
O presidente geral internacional, nosso confrade Renato Lima de Oliveira, expressou a sua preocupação
e a de toda a SSVP declarando: “Estamos em solidariedade com os Vicentinos e as vítimas das Bahamas,
não apenas apoiando-os com recursos materiais, mas
também, e principalmente, através do nosso apoio
espiritual e das nossas orações”.
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O jardim
dos anjos
tempo, mas o Pe. Chan, em seu
zelo por cuidar deste casal e por
respeito ao pequeno falecido, se
comunicava continuamente com
vários departamentos do governo com a esperança de encontrar
uma solução satisfatória o mais rápido possível e assim aliviar o sofrimento dos pais.

P. Dominic Chan

RESPEITAR A VIDA
DE CADA UM
As capacidades dos seres humanos são reduzidas ante a morte.
Todo o mundo quereria um enterro digno para seus seres queridos
e assim realizar este desenlace da
melhor maneira possível. Em 2017,
um casal que sofreu um aborto espontâneo depois da 15ª semana
de gestação buscou a ajuda do Pe.
Chan para cumprir com seu único
desejo, reclamar os restos de seu
bebê para o enterro. Contudo, segundo a lei de Hong Kong, os restos de um feto abortado de menos
de 24 semanas são eliminados
como resíduo médicos. Este fato
não só não respeita os bebês abortados, também não os trata como
vida humana. Pior ainda, os pais
que acabavam de perder seu bebê
também sofreriam este segundo
trauma. Os recursos à legislação
vigente são longos e levam muito
Conselho Geral Internacional
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No final, um consenso entre os diversos departamentos do governo
foi alcançado em apenas um mês,
e os pais puderam reclamar os restos dos fetos abortados e enterrá-los legalmente no Cemitério Católico de Chai Wan Holy Cross. O
lugar foi batizado com o nome de
“Jardim dos Anjos”, porque os fetos abortados se transformariam
em anjos e entrariam no Reino
dos Céus sob a melodia de “Song
of Joy” (Cantar da Alegria).
ASSISTÊNCIA OPORTUNA
À FAMÍLIA DO FALECIDO
O sentido da vida não depende de
sua duração. Muitos dos pais com
bebês abortados tinham perdido
seus seres queridos antes que pudesse se despedir deles. Enterrar
decentemente esses fetos não é
feito só por respeito, mas também
é uma espécie de cura para os
pais que sofrem esta perda, este
trauma psicológico. Durante este
processo de despedida, os pais
começam gradualmente a aceitar
o fato de que seu bebê faleceu e
aprendem a começar de novo.

O Pe. Chan, assessor espiritual
da SSVP Hong Kong, luta com
todo seu amor para que se respeite, na vida e na morte, aos
bebês que se encontram no
ventre materno. Esta missão
o levou a abrir “o jardim dos
anjos”, um lugar reservado no
cemitério para as crianças não
nascidas, cujos padres desejam dar-lhes uma sepultura
digna. Em Hong Kong os restos de um feto de menos de
24 semanas são eliminados
como resíduo hospitalar. Por
isso o Pe. Chan promoveu este
assunto com as autoridades e
conseguiu dar resposta à dor
e ao sofrimento de muitos casais que perdem seus filhos.
O trabalho do Pe. Chan foi reconhecido pela Cruz Vermelha
de Hong Kong, que lhe concedeu o “Prêmio à Humanidade
2019”. A seguir, mostramos o
documento que motiva a entrega deste reconhecimento.

Nos últimos anos, mais e mais
organizações estão oferecendo
serviços de enterro de fetos abortados para famílias de diversas
origens religiosas e inclusive para
aquelas que não têm uma prática
religiosa. O Pe. Chan previu que “o
jardim dos anjos” poderia aumentar a consciência pública sobre o
respeito à vida e o cuidado com a
família do defunto. Também continuará com seu trabalho de educar,
promover e divulgar esta questão
de maneira proativa para obter
mais apoio para outros agentes
relacionados.
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Consocia da SSVP Espanha
condecorada com a Ordem
do Mérito Civil

María del Carmen Chaparro recebe condecoração das mãos do Rei da Espanha

María del Carmen Chaparro, consocia da Conferência Virgem da Luz de Melilla, recebeu a
Ordem do Mérito Civil das mãos de Suas Majestades os Reis da Espanha, que presidiram
o ato em que foram condecorados diversos
cidadãos em reconhecimento a seu compromisso e contribuição social.
Conselho Geral Internacional
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A Conferência Virgem da Luz de Melilla, Espanha,
cuja presidente é María del Carmen Chaparro, se concentra na atenção a imigrantes, famílias necessitadas,
dependentes químicos e sem teto. Sob sua presidência, o grupo de vicentinos da Conferência Virgem da
Luz abriu diversos projetos sociais para estes coletivos, sempre com o carisma próprio de São Vicente,
sendo próximos e eficazes em seu trabalho.
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Vídeo institucional
da SSVP
O vídeo publicado em 4 línguas (inglês, francês, espanhol e português) e
focaliza nas pessoas que compõem a Sociedade de São Vicente de Paulo,
na sua fé e o seu compromisso em ajudar os outros.
Video en portugués: https://youtu.be/IdJRnCUVFsE
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Em memória do nosso caro confrade
Basile Ondigui Fouda
O Conselho Geral declarou 7 dias de luto.
Membro ativo da SSVP, ele tem servido na Estrutura Internacional do
Conselho Geral por um prolongado tempo.
De facto, Basile Ondigui Fouda foi durante muitos anos Vice-Presidente
da Estrutura Internacional e, também, Vice-Presidente Territorial para a
zona África 3, colaborando na organização da primeira reunião All Africa
da SSVP que teve lugar na África do Sul em 2015. Atualmente, era membro da Comissão de Revisão dos Estatutos Internacionais e Assessor do
Projeto SSVP Plus, como responsável pelo crescimento institucional.
Além das suas responsabilidades dentro da SSVP, Basile Ondigui Fouda
foi Oficial de Direitos Humanos com a função de Coordenador na MINUSCA - em N’Dele via Bangui - República Centro-Africana.
O presidente geral da SSVP, o confrade Renato Lima de Olivera, muito
angustiado pela triste notícia disse:
“Em nome de todo o Conselho Geral, expressamos as nossas mais profundas condolências pela morte do nosso amado membro Basile Fouda.
Estamos todos muito tristes, mas estamos conscientes e aceitamos os
desígnios de Deus. Que o Senhor conforte à família de Basile. Do mesmo modo, anunciamos 7 dias de luto no Conselho Geral, e pedimos que
as Conferências possam rezar, nos encontros desta semana, uma Ave-Maria pela alma de Basile.

Conselho Geral Internacional
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Na sexta-feira, 13
de dezembro de
2019, no hospital
C.H.U. em Yaoundé
- CAMERUM, o
nosso caro membro
Basile Ondigui
Fouda faleceu
após uma longa
doença que o
levou consigo com
toda a discrição e
resignação cristã.
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2016-2022

MISSÃO
Uma rede de amigos,
buscando a santificação
por meio do serviço ao
necessitado e da defesa
da justiça social.

VISÃO 2022
Ser reconhecida como
uma organização mundial
que promove a dignidade
integral dos mais
necessitados.

VALORES

1

Formação
Permanente e para
todos os membros

2

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

3

União Fraternal
Construir uma rede global
de apoio espiritual e material

4

Expansão
Presença em todos
os países do mundo

5

Família Vicentina
Colaboração permanente
e profunda

6

Solidariedade
Parcerias internacionais
e locais

7

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

8

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

9

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

10

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar
sua efetividade

• Serviço
• Espiritualidade
• Humildade
• Caridade
• Empatia

Conselho Geral Internacional
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