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RReellaattóórriioo  ddee  AAttiivviiddaaddeess  ––  22001177  

PPrriinncciippaaiiss  DDeessttaaqquueess  ddoo  CCoonnsseellhhoo  GGeerraall  IInntteerrnnaacciioonnaall  

  
 Reuniões da diretoria: 4 (fevereiro, junho, setembro e dezembro), em Paris. 

 Grandes eventos internacionais: 

 6º Encontro Ibero-americano da SSVP (29 países presentes), Quito (Equador) 

 2ª Cúpula Lusófona de Países Vicentinos (6 países presentes), Rio de Janeiro (Brasil) 

 Criação de comissões de trabalho com finalidades específicas (exemplo: regra de uso do 

crowdfunding pela SSVP). 

 Lançamento, em 31 de janeiro, da Carta-Circular do Presidente Geral, em sete idiomas. 

 Realização, em junho, em Paris, da reunião anual ampliada do Conselho Geral (Seção Permanente e 

Comitê Executivo Internacional), com transmissão ao vivo pela Ozanam TV. 

 Atuação efetiva no âmbito da Família Vicentina: celebrações dos 400 anos do carisma; simpósio em 

Roma (outubro); e participação nas reuniões das diversas comissões da FAMVIN. 

 Participação ativa da SSVP nos foros das Nações Unidas (Paris, Nova Iorque e Genebra). 

 Viagem missionária do Presidente Geral a 16 países: Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Índia, 

Sri Lanka, Malásia, Nova Zelândia, Austrália, Chile, Brasil, Canadá, Panamá, Equador, Países Baixos e 

Bélgica. 

 Instalação de um escritório de apoio do Conselho Geral, em Brasília. 

 Promoção do Ano Temático Internacional de Emmanuel Bailly 2017, com o lançamento de um 

concurso literário internacional de dissertações (“A Primeira Conferência”) e a visita ao túmulo de 

Bailly. 

 Encontros com o Papa Francisco: março e outubro (ocasiões em que foram entregues ao Sumo 

Pontífice informações sobre o trabalho da SSVP na China e um dossiê sobre a canonização de 

Ozanam). 

 Redefinição da missão, visão e valores da SSVP, além do estabelecimento dos 10 pontos do 

Planejamento Estratégico. 

 Boletim trimestral “Ozanam Network”: 4 edições. 

 Publicação de leituras espirituais semanais no site do Conselho (www.ssvpglobal.org). 

 Lançamento do Projeto “Rezando em Unidade 10-20-30” (rosário bizantino vicentino). 

 Para festejar os 20 anos da beatificação de Ozanam, foram lançadas quatro publicações: 1) 

“Apasionados por la caridade y la justicia” (espanhol), autoria do Presidente Geral; 2) “Frederico 

Ozanam e a  Rerum Novarum” (português e espanhol) ; 3) “Frederico Ozanam, professor na 

Sorbonne: sua vida e sua obra” (traduzida ao espanhol e escrita por Kathleen O’Meara em 1876); e 

4) “Anedotário de Frederico Ozanam” (espanhol). Observação: todos os citados livros foram 

publicados sob o patrocínio do Conselho Superior da Espanha. 

 Lançamento do vídeo “Lugares Vicentinos em Paris” (3 minutos), com o patrocínio do Conselho 

Superior da Espanha. 

http://www.ssvpglobal.org/
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 Gravação da “Mensagem de Natal 2017” em cinco idiomas. 

 Celebração dos 20 anos de beatificação de Ozanam, com missa na Igreja de São José do Carmo, em 

Paris, França, transmitida ao vivo pela internet (Ozanam TV). 

 Desenvolvimento da primeira etapa do Projeto “Reagregação das Conferências” para os seguintes 

países: Polônia, Malta, Bolívia, Guiana, Malavi, Costa do Marfim, Nepal, Taiwan, Fiji e Samoa. 

 Criação do DIA INTERNACIONAL DO JOVEM DA SSVP (4 de julho de cada ano). 

 Lançamento da Medalha “Caridade na Esperança” (que será entregue a partir de 2018). 

 Consolidação do trabalho da OUVIDORA GERAL, com a análise de 70 casos, sendo que em 95% das 

demandas foram resolvidas em até 90 dias. 

 Projeto SSVP Plus: Albânia e Libéria (novos países que ingressaram na SSVP em 2017). 

 Seguro de vida e de saúde coletivo para os membros que atuam na Estrutura Internacional da 

entidade: Vice-presidentes Territoriais e Coordenadores de Zona. 

 Repasse de 904 mil euros pela CIAD (Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento), através 

do Fundo Internacional de Solidariedade (FIS), para projetos de Mudança Sistêmica, fortalecimento 

de Conselhos Nacionais, expansão da SSVP e desastres naturais.  

 Cartas expedidas: 60. 

 

 

 

 

Renato Lima de Oliveira 

16º Presidente Geral 

 

 

Estatísticas da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) 
 

 800.000 membros 

 50.000 Conferências Vicentinas 

 153 países 

 30.000 milhões de pessoas beneficiadas anualmente 
 

 

 


