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Editorial
Novamente, Salamanca!
Renato Lima, 16º Presidente Geral

Em

poucas semanas, o Conselho Geral Internacional estará promovendo, em estreita colaboração com o Conselho Superior da Espanha, na
bela cidade de Salamanca, o 2º Encontro Internacional da Juventude da SSVP, também chamado de Encontro “Salamanca
+ 10” (uma vez que o primeiro evento aconteceu em 2008). O
evento terá palestras, dinâmicas, reflexões e, acima de tudo,
debates sobre como os jovens vicentinos podem efetivamente contribuir com a transformação da realidade, por intermédio da caridade.
É prioridade do Conselho Geral – e faz parte do nosso planejamento estratégico internacional – desenvolver a juventude dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo em todos
os níveis e escalões. O jovem vicentino exerce um protagonismo central no cotidiano das Conferências e dos Conselhos. A
mensagem de paz, de alegria, de caridade e de unidade que
a juventude leva a todas as partes, especialmente nas ações
de caridade desenvolvidas nas bases, é fundamental para renovar a nossa entidade e, acima de tudo, mantê-la jovial, viva
e focada nos princípios dos nossos fundadores, que eram jovens também.
A juventude vicentina é muito importante para o Conselho
Geral e para todos os Conselhos Superiores, assim como para
toda a Igreja Católica. As várias iniciativas que têm sido empreendidas pelos jovens no serviço aos mais Pobres têm produzido incontáveis e maravilhosos frutos para toda a humanidade. Ser jovem vicentino é saborear a plenitude da vida
ao lado de Jesus, de Maria, de Vicente e de Ozanam, para
que juntos, agindo com base nos princípios do Evangelho,
possamos fazer a diferença.
Que neste ano de 2018, declarado por mim como “Ano Temático Internacional de François Lallier” (o fundador mais
jovem entre os sete), o jovem vicentino seja elemento aglutinador na caminhada diária da SSVP, desde as visitas domiciliares até no processo decisório mais relevante, em nível dos
Conselhos. A SSVP precisa de vocês! Espero vê-los em Salamanca! Quero dar um abraço em todos vocês, pessoalmente.
Obrigado, de coração, a todos os Conselhos Superiores que
estão cooperando efetivamente com o Conselho Geral na organização desse grande evento.

2

ano temático de françois lallier
Os membros da primeira
Conferência “eram amigos
que compartilhavam
as mesmas convicções,
as mesmas alegrias, as
mesmas dores”.

Entrevista com Jean-Loup
de Beauvoir, antepassado
direto de François Lallier
A Sociedade de
São Vicente de
Paulo vivenciou no dia 19 de
fevereiro uma jornada muito
especial. A diretoria do CGI se
uniu a um descendente direto
de François Lallier, Jean-Loup
de Beauvoir. Este familiar de
Lallier é, além disso, um homem preocupado com o legado pessoal e familiar de seu
ancestral e inclusive estudou
e recolheu em alguns documentos, manuscritos por ele
mesmo, a riqueza pessoal da
figura de F. Lallier.
Estes estudos têm como nota
predominante a capacidade
de recolher, de forma multifacetada, os distintos perfis de
vida de um de nossos fundadores; e assim o Sr. Beauvoir
se aproxima e conhece a François Lallier em seu comportamento e exemplo no âmbito familiar, como jurista no
âmbito profissional, homem
notável preocupado com a
justiça social e membro das
Conferências, eixo de sua vida
espiritual e de caridade bem
como íntimo amigo de Federico Ozanam.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Jean-Loup de Beauvoir, durante
sua visita à sede do CGI

Aproveitando sua estadia no Conselho Geral Internacional, sua generosidade e acessibilidade, fizemos a Jean-Loup de Beauvoir algumas perguntas interessantes que mostramos nesta entrevista.
CGI: Qual foi a influência de Lallier
em sua vida?
JLB: Eu nasci em Corus em sua
casa. Passei minha juventude sob
o olhar severo e vigilante do presidente do tribunal civil de Sens
que, de seu quadro de madeira
dourada, cem anos após a sua
morte, continuava a observar sua
família.
François Lallier era para mim o
“avô Lallier”, companheiro de Ozanam, e fundador das Conferências
de São Vicente de Paulo.
CGI: Quando você decidiu pesquisar sobre a vida de François Lallier,
quais foram as suas principais fontes de informações?

JLB: Aposentado, eu comecei a me
interessar pela genealogia e por
meus ancestrais e François Lallier
era um deles (Sosa : 52).
Em 2007, ano do 160º aniversário da aquisição da propriedade de
Corus por François Lallier foi decidido de organizar no local uma festa de família. Foi o ponto de partida de minha pesquisa.
Documentos conservados em
gavetas foram resgatados, em particular um jornal de François Lallier
cobrindo os períodos de março
a junho de 1834 e de fevereiro e
março de 1835…. A partir desse
ponto, eu fui estabelecendo contatos e rapidamente, com a ajuda
da Internet, em me encontrei no
meio “vicentino” … os descendentes de F. Ozanam me comuni-
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Entrevista com Jean-Loup de Beauvoir

caram a transcrição da abundante
correspondência de Lallier com
Ozanam (1834-1852) e com Amélie sua viúva (1853-1886).

tação escrita por François Lallier
em 1841, no momento de seu 27º
aniversário :

CGI: Fale-nos do documento que
você escreveu sobre Lallier e os
elementos mais importantes que
você gostaria de destacar.
JLB: Na escrita do meu documento, minha única intenção era de
descobrir o homem que se escondia por trás daquele que para mim
sempre foi o “avô Lallier”.
Eu trabalhei cronologicamente
colocando cada evento de sua vida
em perspectiva com os grandes
eventos de seu tempo. Meu objetivo nunca foi escrever a história
das Conferências de São Vicente
de Paulo que, de fato, se revelaram
presentes na história unicamente
porque elas faziam parte integrante da vida de François Lallier.
Eu acompanhei François Lallier
de seu nascimento em 1814 até
sua morte em 1886, e espero ter
contribuído para mostrar o homem que ele foi.
CGI: O que você pensa da iniciativa “ano temático Lallier”, lançado
pelo Conselho Geral Intenacional?
JLB: Enquanto descendente de
François Lallier, eu só posso estar
comovido com esta iniciativa que
me parece feliz e justificada. Em
minhas pesquisas, que estão longe de ter sido aquelas de um historiador, eu nunca tive o sentimento
que houve uma proeminência de
um companheiro sobre os outros.
Eram amigos que partilhavam as
mesmas convicções, as mesmas
alegrias, as mesmas dores …
CGI: Quais foram suas impressões participando da última reunião da Diretoria Internacional
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

da SSVP em fevereiro?
JLB: Meu pai era ativo na SSVP,
mas eu, no que me cabe, nunca
fui. No entanto, durante toda a
reunião da qual eu participei eu
não tive em nenhum momento a
impressão de ser um estrangeiro.
Além disso, em diversas ocasiões
nos momentos de recolhimento
e de confraternização, eu pensava que as coisas aconteciam assim
também em 1833.
CGI: Do seu ponto de vista, quais
são as virtudes mais evidentes na
vida de François Lallier?
JLB: O que dizer? O que sempre
me chamou atenção foi a grande
juventude dos atores… “meninos”
de 20 anos..;
• que não hesitam em defender
o catolicismo e a expressar suas
opiniões durante suas aulas com
professores da universidade…
• que vêm explicar a um arcebispo
o que é conveniente de ensinar
à juventude e assim movimentar a sociedade do seu tempo…
• que souberam levar uma resposta a esta questão : “vocês
têm razão, se vocês falam do
passado : o cristianismo antigamente realizou maravilhas, mas
hoje em dia, o que ele faz para
a humanidade? E vocês que se
orgulham de serem católicos, o
que fazem vocês? Onde estão as
obras que demonstram a verdade de sua fé?”
CGI: Qual é, segundo você, o ensinamento mais importante que
nós, Vicentinos, podemos tirar da
espiritualidade de François Lallier?
JLB: SEu sou incapaz de responder
a esta questão, mas posso sugerir como resposta algumas frases
extraídas do texto de uma medi-

“Eu me representei Jesus no
meio de seus discípulos rompendo o pão e dizendo : “este
é o meu corpo, e este é o meu
sangue”. Como não ouvir em
seu sentido literal estas divinas
palavras !
Eu o imaginava Deus e homem, cada um a seu vez. E este
mistério da encarnação me parecia se conectar maravilhosamente com todos os outros, os
mistérios da existência simultânea de Deus infinito e do homem finito, o mistério de Deus
em três pessoas em que uma
reveste-se de nossa humanidade e participa de nossas dores,
o mistério da Eucaristia onde o
ser infinito se esconde em um
corpo limitado e reside ao mesmo tempo em todos os lugares
da terra.
E no entanto, estes pensamentos não excitaram impulso no
meu coração. Como é grande a
minha secura e a minha pobreza
infinita ! Ó meu Deus, meu salvador Jesus, Maria, minha doce
mãe, olhem para mim, tenham
compaixão de mim. Eu vou me
aproximar desta santa mesa,
sustentem-me e sobretudo façam-me perseverar. Concedei-me a graça de amá-los sempre,
mais e mais, e de inspirar o vosso amor às almas que vocês me
confiaram.”
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O Conselho
Geral lança
o concurso
internacional
de redações
sobre François
Lallier
Para comemorar
de uma forma
mais intensa o
“Ano Temático
Internacional de
François Lallier”,
declarado pelo 16º
Presidente Geral
Internacional,
Confrade Renato
Lima de Oliveira, em
sua Carta-Circular
de 31 de janeiro
deste ano de 2018, o
Conselho Geral da
SSVP, por meio desta
carta, declara aberto
o Concurso Literário
Internacional
“A Primeira
Conferência”.

O edital com as normas e anexo do concurso está disponível no
site do CGI (www.ssvpglobal.org). Os trabalhos inscritos não poderão ultrapassar 20 páginas. Serão concedidos prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados (1.000, 750 e 500 euros,
respectivamente). As Conferências Vicentinas dos autores premiados também receberão a mesma quantia em dinheiro, as quais
devem ser utilizadas em benefício das famílias assistidas ou das
obras vicentinas.
Podem ser apresentadas em cinco idiomas: português, espanhol,
inglês, italiano e francês. O prazo final para o envio das dissertações/redações é o dia 8 de julho de 2018 (portanto, cinco meses).
A Comissão Organizadora anunciará o resultado final no dia 8 de
setembro de 2018 e os prêmios serão entregues aos ganhadores
imediatamente após este anúncio.
Este concurso está anunciado no programa do 16º Presidente
Geral, que instituiu os chamados “anos temáticos”, com o intuito
de difundir a vida, a obra e o legado dos fundadores da primeira
Conferência Vicentina, em 1833. “O Conselho Geral espera que
muitos vicentinos, especialmente os jovens, participem do concurso de Lallier, do mesmo modo em que ocorreu no concurso de
Bailly, que foi um grande êxito”. “Necessitamos estudar e valorizar
as biografias dos nossos fundadores” salientou Renato Lima.
O mesmo concurso ocorrerá nos anos seguintes, até 2022. No
ano de 2019, o tema será “Paul Lamache”. Participe! Pedimos aos
Conselhos Superiores que ajudem ao CGI na difusão deste concurso junto às Conferências e Conselhos em cada país, assim como
nas escolas e colégios vicentinos, bem como nas Universidades
Católicas.
Mais informações: cgi.formation@ssvpglobal.org

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Visita à tumba
de François Lallier
O ano temático dedicado a Lallier acaba de
começar e uma das primeiras atividades organizadas foi a localização e visita a sua tumba,
situada no cemitério de Sens, 130 km a sudeste
de Paris.
Esta viagem estava organizada pela Comissão de Investigação Histórica presidida por Juan M. Gómez da qual participaram, além do Juan, o vice-presidente geral, Joseph
Pandian, a vice-presidente 1ª Adjunta, Carmela Addante e
Francisco Holgado, colaborador da Comissão de Investigação Histórica.

É muito importante
para o Conselho Geral Internacional recuperar as raízes, a origem
da Sociedade de São Vicente de
Paulo, começando por cuidar e
proteger o legado dos fundadores
da primeira Conferência, honrando sua memória e assegurando o
presente e o futuro da SSVP em
seu exemplo, como modelos de
fraternidade, de vida em comunidade e de ajuda aos mais pobres.

Túmulo de François Lallier
no cemitério de Sens

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Por este motivo, o Conselho
Geral Internacional programou
uma visita oficial para o mês de
setembro, da qual participarão o
Presidente Geral, confrade Renato
Lima, e uma grande comitiva, tal
como se fez no Ano Temático 2017
dedicado a Emmanuel Bailly.
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Visita do
Presidente Geral
aos Estados
Unidos da
América
Durante cerca de uma
semana, de 14 a 20 de janeiro
de 2018, o confrade Renato
Lima, 16º Presidente Geral
da SSVP, visitou os Estados
Unidos e conviveu com os
confrades deste país, visitando
Conferências e Conselhos,
assim como projetos e obras
especiais da SSVP.
Acompanhado pelo confrade Edmund Keane, vice-presidente Internacional de Relações Institucionais
do CGI, o PGI confrade Renato Lima
visitou Boston e Providence (nos
dias 14 e 15 de janeiro) e Washington (dias 19 e 20 de janeiro), nesta
última visita também acompanhado por Dave Barringer, CEO do Conselho Nacional dos Estados Unidos,
e de Mike Nizankiewicz, VPTI América 1.
Por meio das contas nas redes
sociais (Facebook e Twitter) do
Presidente Internacional, pudemos viver juntos esta viagem e
dar visibilidade ao trabalho dos
confrades norte-americanos e seu
grande trabalho a favor dos mais
necessitados. Exemplo disso é sua
visita à Conferência de Nossa Senhora Rainha dos Mártires em Seekonk, o encontro com a Conferência do Espírito Santo na localidade
de Whitman e a reunião conjunta
com diferentes membros de Conferências em Washington.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Esta viagem aos EUA também
incluiu outro importante evento,
a participação (de 16 a 18 de janeiro) do Presidente Geral SSVP
na reunião do Comitê Executivo
da Família Vicentina que ocorreu
na Filadélfia e cujo resultado mostramos nesta edição da Ozanam
Network.
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Um novo
encontro com
Sua Santidade
A agenda do Presidente
Geral Internacional em
Roma previa um encontro
com o Santo Padre durante
Audiência Pública, reunião
para o desenvolvimento da

Causa de Canonização de
Ozanam, encontro com o
Dicastério para os Leigos,
a Família e a Vida, com o
Prefeito da Congregação
das Igrejas Orientais e com
o Dicastério para o Serviço
de Desenvolvimento Humano
Integral.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Em 14 de fevereiro de 2018, o 16º
Presidente Geral da SSVP, confrade Renato Lima de Oliveira, iniciou uma nova visita à cidade de
Roma. Durante a manhã, assistiu
à Audiência Pública das quartas-feiras com Sua Santidade o
Papa Francisco, no Vaticano, e ali
lhe entregou um relatório sobre
as atividades da SSVP na África,
além do plano de viagem que, a
partir de 22 de fevereiro, iria realizar a sete países africanos em que
a SSVP está presente.
Durante a tarde, nosso confrade
Renato Lima, se reuniu com o Padre Giuseppe Guerra CM (Postulador Geral da Causa de Federico
Ozanam), acompanhado do confrade Antônio Gianfico (Presidente
da SSVP na Itália e Administrador
da Causa de Ozanam) e do confrade Sebastián Gramajo (assessor
legal do CGI e 3º vice-presidente),
para analisar o processo de cano-

nização de Federico Ozanam.
No dia seguinte (15 de fevereiro), o Presidente Geral se reuniu
com o Prefeito do Dicastério para
os Leigos, a Família e a Vida, Cardeal Joseph Farrell, já que a SSVP
consta na lista de instituições internacionais que têm um reconhecimento eclesial. À tarde, o
Presidente Geral se reuniu com o
Cardeal Leonardo Sandri, Prefeito
da Congregação das Igrejas Orientais, para analisar os trabalhos que
a SSVP vêm realizando no Oriente,
com um balanço muito satisfatório.
Também foram realizados contatos com os responsáveis pelo novo
Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral
(antigo “CorUnum”), organismo
que, por seu trabalho, tem grande
sintonia com a missão da SSVP em
todo o mundo.
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Viver a
África
A viagem à África do
16º Presidente Geral
Renato Lima de
Oliveira.
De 20 de fevereiro
a 15 de março, o
Presidente Geral
SSVP viajou à
África para conhecer
em primeira mão
a realidade das
Conferências em
sete países deste
continente:
Burkina Faso,
Nigéria,
República
Centro-Africana,
Zâmbia,
Moçambique,
Botsuana e
África do Sul.

Países visitados

O compromisso com o continente africano
do Conselho Geral
Internacional SSVP e de seu Presidente Geral fica evidente após os
mais de 28.000 km percorridos e a
amplíssima agenda de serviço com
a qual confrade Renato Lima completou uma viagem única, em que alguns países da SSVP receberam, pela
primeira vez, um Presidente Geral de
nossa querida instituição.
Em sua intenção de inteirar-se da situação de cada país que visitou e de
estar preparado para poder ajudar de forma mais eficiente a realidade
africana, o confrade Renato Lima sempre teve presente uma série de
objetivos em sua viagem:
Por um lado, a necessidade de manter reuniões com os máximos
mandatários dos distintos governos das nações, assim como com os
ministros das pastas que tiveram maior relação com o trabalho da SSVP.
“A classe política é a que decide as leis e nós vicentinos somos quem dá
voz aos sem voz”, disse Renato Lima.

Escola primária em Moçambique,
projeto apoiado pela SSVP
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Também, como entidade católica, o Presidente Geral visitou
os representantes máximos da
Hierarquia Eclesiástica em cada
país, mantendo reuniões com
Cardeais, Bispos, Núncios Apostólicos, Conferências Episcopais e
Vigários Gerais com o fim de fortalecer a colaboração da Igreja no
precioso trabalho de serviço dos
vicentinos, que em muitas ocasiões é realizado nas próprias paróquias diocesanas.
Outro objetivo importante da
visita foi insistir no sentimento
de Família Vicentina. O Presidente Geral visitou cada Ramo
presente em cada um dos países,
preocupando-se com a Missão
Compartilhada no território e
com laços de união que nos façam mais fortes. Também deixou
claro que a Sociedade de São Vicente de Paulo é, além de membro da Família Vicentina, uma
instituição aberta à colaboração
com todas aquelas entidades
que tenham como meta a erradicação da pobreza e a dignificação do ser humano.
Claro que, além de tudo o que já

Visita ao bispo Duncan,
Johannesburg
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Viver a África

Recepção do Presidente Geral
em Gaborone, Botswana

Reunião com os Padres da Congregação
da Missão, Maputo, Moçambique

foi citado, o confrade Renato Lima
esteve disponível para todos os
meios de comunicação através de
diferentes entrevistas e participações em rádio e televisão, sendo
consciente de seu papel de embaixador da mensagem de Amor e de

Rede de Caridade que é hoje a Sociedade de São Vicente de Paulo
em todo o mundo.
Os confrades, sua fé e seu trabalho sobre o terreno estiveram
entre os objetivos centrais que
marcaram a viagem de Renato
Lima. Ele participou de Assembléias e encontros nacionais e de
área, assim como reuniões com
jovens vicentinos, sendo acessível a todas as perguntas e pedidos de seus confrades, que estavam interessados na situação internacional das Conferências, no
Ano Temático de Lallier, a Causa
de Canonização de Ozanam, os
projetos SSVP Plus para chegar a
novos países (como é o caso da
Libéria), o Encontro de Jovens em
Salamanca – Espanha, entre muitos outros assuntos.
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Reunião com o Primeiro Ministro
da República Centroafricana
Simplice Sarandji

Além destes encontros cara a
cara com o Presidente Geral, Renato Lima quis participar de reuniões
mais reservadas com os queridos
confrades, visitando as obras de
caridade que eles mesmos, com
o suor de seu rosto, levam adiante, participando de suas reuniões
de Conferência, orando com eles
e preocupando-se com situações
concretas de seu serviço. Ele visitou muitas oficinas de formação,
orfanatos e albergues para pessoas sem lar, refeitórios sociais e
residências para idosos, realizou
visitas domiciliares e um sem-fim

Radio Veritas em Johannesburg,
África do Sul
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Viver a África

de boas obras já consolidadas, assim como muitas outras que estão
dando seus primeiros passos e
que foram inauguradas devido à
chegada do Presidente Geral.
A África vicentina se compõe de
países com uma grande presença
de confrades, como é o caso da
Nigéria e da Zâmbia, e de países
onde a SSVP tem uma representação mais reduzida porém muito
promissora, como em Botsuana
e Moçambique. É um continente
em desenvolvimento, que abriga
em muitos casos um desequilíbrio

Burkina Faso : centro de formação
e sede do Conselho Nacional

Presidente da República do Burkina
Faso Roch Marc Christian Kaboré
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que freia seu crescimento. Nossos
confrades convivem com conflitos
bélicos e instabilidade política, são
assolados pela fome, doenças graves como a AIDS (ainda hoje muito
disseminada), desastres naturais e
situações de emergência humanitária. Mas têm uma fé grande e um
sentido de pertencimento à Sociedade de São Vicente de Paulo que
os faz enfrentar a todas essas dificuldades, no só com zelo e amor ao
próximo, mas também com imaginação e criatividade ante a falta
de recursos materiais e humanos.
Não param diante da dificuldade,
simplesmente sonham com um
mundo melhor pondo em prática
todo tipo de iniciativas que ajudem
a seu irmão em necessidade.
Agradecemos o trabalho e a dedicação nesta viagem a toda a estrutura internacional do CGI, aos
Vice-presidentes Territoriais da
SSVP na África e aos Presidentes
dos distintos Conselhos Superiores dos países visitados pelo Presidente Geral e inclusive àqueles
presidentes que aproveitaram a
visita oficial do confrade Renato
Lima para saudá-lo (caso dos Presidentes dos Conselhos Superiores
do Mali, Costa do Marfim, Benim
e Togo). E fazemos um agradecimento muito especial a todos os
vicentinos da áfrica e aos que se
uniram a esta viagem através das
redes sociais e viveram e oraram
junto ao Presidente Geral e junto
a nossos confrades africanos.
Depois desta visita, o Presidente
Geral Renato Lima declara “estou
mais preparado para entender
os desafios que a África enfrenta
para ajudar-lhes de uma forma
mais eficiente e solicitar as ajudas
e colaborações necessárias”. “Os
vicentinos africanos realizam seu
serviço em muitas ocasiões com
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Viver a África

Encontro com as Conferências
do Conselho Particular
Santa Inês – Zâmbia

Visita ao Conselho Nacional
da África do Sul

poucos recursos, mas com um incrível compromisso e imaginação
de modo a melhorar a vida dos
acolhidos”. “A caridade é inventiva
até o infinito”.

O Presidente Geral deseja regressar à África no ano 2020 com
o objetivo de visitar outros quatro países e participar do II Encontro “All Africa”.

Visita a um orfanato em Bangui,
República centroafricana
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Viver a África

A CARIDADE E O SERVIÇO
DOS VICENTINOS
AFRICANOS
Nesta seção queremos destacar
algumas das obras de caridade visitadas pelo Presidente Geral que
nossos confrades estão levando a
cabo e que são reflexo do trabalho
que se realiza em toda a África.
En Burkina Faso, Renato
lima visitou oficinas de reinserção
sociolaboral, onde se ensina um
ofício às pessoas atendidas (oficina
de mecânica - Conferência Imaculada Conceição e oficina de corte
e costura – Conferência Ave Maria). Também são construídas casas
para famílias sem lar. De fato, Renato Lima pôde por a primeira pedra
de uma destas moradias realizadas
pela Conferência São Camilo.
Da Nigeria podemos destacar o grande trabalho de acompanhamento que nossos confrades
realizam nas prisões, atendendo
aos detentos, e também as visitas
aos domicílios nos bairros mais
pobres.

Inauguração da futura sede
nacional da SSVP Nigéria

Francisco Chimoio, Arcebispo
de Maputo, Moçambique

Missa em Nossa Senhora, Rainha
da Nigéria com membros vicentinos
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Viver a África

Na República Centroafricana se realiza um grande trabalho com os órfãos deixados pelo
conflito armado que vive o país e
a forte luta que a SSVP mantém
contra a fome e as doenças. Está
sendo realizado um projeto que
lhes dote de uma sede social, atualmente inexistente, que por sua
vez seja hospital para atender aos
pobres e doentes.
Na Zambia, além dos acompanhamentos aos enfermos em
hospitais e das visitas aos lares
das famílias mais necessitadas,

Visita ao Cardeal Julio Duarte
Langa, Moçambique

Escola infantil San Mateo em
Johannesburg, África do Sul

Presidente da República centroafricana,
Faustin-Archange Touadéra

a SSVP está organizando o “Projeto Ozanam”. São mais de 20.000
metros quadrados de cultivo,
uma atividade sustentável já que
a metade da produção vai para as
famílias necessitadas de ajuda e a
outra para a manutenção do projeto.
Em Mozambique a SSVP tem
uma forte conexão com os Ramos
da Família Vicentina presentes no
país e com a Igreja, realizando visitas a domicílio nos bairros mais pobres e realizando obras de caridade
para a infância.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Reunião com uma Conferência
de jovens em Burkina Faso
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Em Botsuana, o Presidente
Geral pôde visitar um Centro de
Acolhida para menores dirigido
pela Conferência Cristo Rei, que
acolhe meninos de até 18 anos
provenientes de áreas rurais para
que possam estudar na cidade.
Está em construção um albergue
para pessoas sem lar pela Conferência Santa Cruz, assim como um
albergue infantil “pequenos amigos”, que é de responsabilidade da
Conferência São Gabriel.

Viver a África

Visita ao Projeto Ozanam –
agricultura sustentável, Zâmbia

Na África do Sul, o Presidente Geral visitou a escola primária SSVP “São Mateus” e distribuiu lotes de alimentos nos bairros mais necessitados. Do mesmo
modo pôde ver como a SSVP dava
alimento a mais de 250 crianças
diariamente e visitou a “Casa de
Federico”, lugar onde vivem 30
pessoas acolhidas.
Reunião com Dom Clemente,
Bispo de Lusaka, Zâmbia

Casa das crianças,
Polokon, África do Sul
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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Três reuniões
internacionais na sede
parisiense no mês de
fevereiro

No mês de fevereiro, na Sede do Conselho Geral
realizaram-se três reuniões internacionais com
a presença dos dirigentes da Sociedade de São
Vicente de Paulo e do Confrade Renato Lima
de Oliveira, 16º Presidente Geral, antes de sua
primeira viagem oficial à África.

A primeira reunião que
ocorreu no domingo dia
18 de fevereiro e reuniu-se os dirigentes da
zona Europa-1. O encontro se articulou em
torno de três assuntos
principais:
- As diferentes trocas entre países da zona
- A consolidação dos
Conselhos Nacionais
nos países onde a presença da SSVP é fraca
(Gibraltar, Luxemburgo, Malta, Turquia)
- O Projeto SSVP Plus
(voltado para os países
onde a SSVP está totalmente ausente como
nos países escandinavos, a Grécia, Chipre, Andorra,
Lichtenstein, São Marino)
Na segunda-feira seguinte foi
a vez da Diretoria se reunir, com
um programa intenso previsto
para dois dias de trabalho. Muitos
pontos foram abordados, dentre
os quais:
- A viagem e as atividades do confrade Renato Lima em Roma,
seu encontro com o papa Francisco, os novos dicastérios.
- O Projeto SSVP Plus com os últimos países a se juntarem à
SSVP: a Albânia e a Libéria
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

- A evolução do processo de canonização do Bem-aventurado
Frederico Ozanam
- O fim da primeira fase do programa de reagregação de Conferências.
- O ponto sobre a preparação
das reuniões em Salamanca
(Espanha) no próximo mês de
junho

temáticos consagrados aos fundadores da SSVP.

Além dos membros da Diretoria
Internacional, tivemos também
a presença de Jean Loup de Beauvoir, descendente de François
Lallier, que está sendo homenageado em 2018 no estudo dos anos

No mesmo dia, o Confrade Renato Lima de Oliveira voou com
destino a Ouagadougou (capital
de Burkina Faso), primeira etapa
de uma viagem oficial à África totalizando visita a sete países.

Enfim, a CIAD (Comissão Internacional de Ajuda e de Desenvolvimento) realizou sua reunião semestral incluindo um exame dos
últimos projetos submetidos e um
balanço sobre a situação financeira da Comissão.
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A Memória
de Atividades
2017,
reflexo do
compromisso
na Missão
O Conselho Geral
Internacional elaborou
uma retrospectiva das
atividades realizadas
durante o ano de 2017.
Este é um bom resumo
dos muitos projetos e
iniciativas que foram
concluídos durante
todo um ano de serviço
do CGI, mas também das
muitas ações planejadas
para o futuro da SSVP,
que em seu caminho à
Missão encomendada
busca sempre o serviço
aos irmãos mais pobres
e desenvolver sua fé no
carisma.

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Fundação da SSVP na Albânia

Graças à generosidade de todos
os confrades, a Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) conseguiu apoiar
com mais de 900.000 euros as
iniciativas e necessidades de Conferências de todo o mundo. Novos
projetos, atividades e ajudas de
emergência foram implementadas
graças a estas doações internacionais e hermanamentos nas quais
o Conselho Geral faz um trabalho
de ligação ou de gestão direta dos
fundos.
A SSVP cresce e este fato é exposto através do grande trabalho

do projeto SSVP Plus, que convida os vicentinos a olhar ao redor
de países limítrofes aos seus em
que as Conferências não estejam
presentes. Nestes meses, Albânia
e Libéria se somaram à rede de
caridade, mas o CGI segue trabalhando para que outros muitos países possam se unir a esta grande
família.
Com o desejo de desenvolver
a fraternidade e a proximidade
entre os confrades, ingrediente
necessário para o desenvolvimento da Missão da SSVP no mundo,
foram realizados encontros inter-

6º encontro hispano-americano, Quito, Equador
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nacionais por idiomas. Exemplos
deste fato é o 6º Encontro Ibero-Americano da SSVP, em Quito
(Equador) e a 2ª Cúpula de Países
Vicentinos de língua portuguesa,
no Rio de Janeiro (Brasil). Atualmente trabalha-se para a organização de um encontro com os países francófonos da SSVP.
Com o propósito de seguir os
ensinamentos de São Vicente de
Paulo, o CGI se propõe a aprofundar no carisma e na espiritualidade própria: “Dai-me um homem
de oração e será capaz de tudo”.
Deste modo, está liderando um
projeto que está dando como resultado a elaboração de reflexões
espirituais para todos os vicentinos, que são publicadas a cada
semana na web www.ssvpglobal.
org e no Facebook do CGI, assim
como promovendo publicações e
trabalhos que divulguem as principais figuras e modelos da SSVP.
Neste sentido destacamos o Ano
Temático que já é dedicado a cada
membro fundador da SSVP, Bailly
em 2017 e agora Lallier em 2018,
e a proliferação de trabalhos e
edição de livros que nos aproximem da origem e do coração das
Conferências. Também aqui, cabe
destacar o forte impulso e desenConselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

volvimento da Causa de Canonização do Beato Frederico Ozanam e
a celebração do 20º Aniversário de
sua Beatificação.
Apresentamos também a importância do trabalho de representação, como “embaixador” da grande rede de caridade que é a SSVP,
do Presidente Geral, confrade Renato Lima, que visitou no último
ano 16 países de diferentes continentes e que, neste ano, já visitou
outros tantos países europeus,
americanos e africanos (viagens
das que falaremos nesta edição de
Ozanam Network).

Memória de Atividades 2017

Como se pode
apreciar, o coração da SSVP
está batendo com força,
vivendo com ânimo seu
“serviço em esperança”.
Terminamos este pequeno
resumo da memória de
atividades da SSVP olhando
para nosso futuro, aos
jovens que representam
o sangue novo das
Conferências e que viveram
a institucionalização
de 4 de julho como dia
Internacional do Jovem
Vicentino, em memória
de uma referência como o
beato Pier Giorgio Frassati,
esperando que a II Jornada
Internacional dos Jovens
SSVP em Salamanca no
próximo mês de junho de
2018, seja uma experiência
inesquecível para todos.
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espiritualidade
Fr. Robert Maloney C.M.
Assesor Espiritual Internacional

Carta extraordinária a um sacerdote na
Itália chamado Thomas Pendola
No dia 9 de julho de 1853, justamente dois meses antes de morrer, Federico Ozanam escreveu uma carta extraordinária a um sacerdote na Itália
chamado Thomas Pendola. Federico declarou: “Esta querida sociedade
também é minha família. Depois de Deus, foi à sociedade que manteve
viva minha fé quando deixei meus bons e piedosos pais. Desde então,
ela me conquistou e eu a amo do fundo do meu coração”.
Fico feliz quando vejo como as boas sementes plantadas deram frutos
e floresceram... E, sobretudo, vi muitos jovens sendo fortalecidos... Temos Conferências em Quebec e México e Jerusalém... E seguramente
temos uma Conferência no paraíso, já que, nos vinte anos de existência
da Sociedade, mais de mil dos nossos tomaram o caminho para uma
vida melhor”.
Quatro coisas se destacam nesta breve citação:
1.- A Sociedade era uma família
para Frederico.
É claro que ele amava profundamente sua esposa Amelie e sua
filha Marie. Mas também considerava um tesouro os membros da
Sociedade. Eles foram sua segunda família. Escreveu-lhes longas
e significativas cartas, visitou os
pobres com eles e seguiu sendo
um participante ativo em sua Conferência até sua morte. Os membros da Sociedade não eram só
colaboradores, entre si utilizavam
as palavras de Vicente de Paulo,
“queridos amigos”.
Os membros da minha Conferência são “queridos amigos”?
2.- Frederico viu a importância
da Sociedade para os jovens.
Frederico viveu em um momento
turbulento quando seu país experimentou sucessivas revoluções.
Também foi um momento em que
o ensino católico e os princípios
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

éticos eram desafiados continuamente. Frederico, como Vicente
de Paulo, sentiu que seu serviço
aos pobres, ao ver Cristo neles e
eles em Cristo, foi o que manteve
viva sua fé. Estava convencido de
que os jovens se sentiriam atraídos por Cristo muito mais pelo
testemunho do serviço que pelo
testemunho das palavras.
Como estamos envolvendo os jovens em cada um de nossos países?
3.- Viu o rápido crescimento
da Sociedade, inclusive em sua
breve vida.
Um ano depois da fundação da
Sociedade havia 100 membros.
Sete anos depois eram 2000. No
momento da morte de Frederico,
apenas 20 anos depois de iniciada
a Sociedade, havia 50 mil membros em numerosos países em
todo o mundo. Durante sua vida,
viu o estabelecimento de Confe-

rências na Itália, Espanha, Bélgica,
Escócia, Irlanda, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Holanda,
Grécia, Turquia, Jerusalém, Suíça,
Áustria, México e Canadá.
O que podemos fazer para continuar o crescimento da Sociedade
em nossos e em novos países?
4.- Sabendo que sua morte era
iminente, Federico imaginou
uma grande Conferência de
1000 membros reunidos ante o
Senhor em seu Reino.
Expressou a mesma confiança que
inspirou Vicente de Paulo a dizer
em janeiro de 1657: “Deus ama os
pobres. Consequentemente, Deus
ama aos que amam os pobres.
Porque quando realmente amamos alguém, temos afeto por seus
amigos e pelas pessoas que se
importam com ele”. Agora, dado
que a Sociedade se esforça por dedicar-se ardentemente a servir às
pessoas pobres, que são as grandes amadas por Deus, temos boas
razões para esperar que, devido
a nosso amor por elas, Deus nos
amará. Vamos, queridos irmãos e
irmãs, nos dedicar com renovado
amor para servir às pessoas pobres, e inclusive para chegar aos
mais esquecidos e abandonados.
“Reconheçamos na presença Deus
que são nossos senhores e mestres e que não somos dignos de
prestar-lhes nossos pequenos serviços.”
Compartilhamos da visão de fé
centrada em Cristo, de Frederico
e Vicente?
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Comitê
Executivo
da Família
Vicentina
Internacional
se reúne nos
Estados Unidos
Entre os dias 16 e 18 de janeiro
passado, o confrade Renato
Lima de Oliveira, 16º Presidente
Geral da SSVP, participou
da reunião anual do Comitê
Executivo Internacional da
Família Vicentina (FAMVIN),
realizada na sede da

Congregação da Missão na
Filadélfia (Estados Unidos).
Renato esteve acompanhado
do confrade Ricardo Tavares,
coordenador do Departamento de
Família Vicentina no âmbito do
Conselho Geral Internacional
(CGI).
Para o Presidente Geral, fazer parte da Família Vicentina Internacional é uma bênção e uma alegria.
“Estar dentro da Família Vicentina
é, para nós da SSVP, uma realidade, e jamais um discurso bonito.
Juntos, somos fortes. A espiritualidade vicentina nos legou um carisma comum, ainda que nossos ramos tenham identidades próprias.
Portanto, estou muito feliz com os
avanços que a Família Vicentina
tem trazido para todos os ramos”,
declarou Renato Lima. Durante a
reunião, o Presidente Geral apresentou uma síntese do Relatório
de Atividades de 2017 do Conselho Geral e anunciou o Ano Temático Internacional de François
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

Membros do Comitê Executivo Internacional da FAMVIN

Lallier 2018.
O Comitê Executivo Internacional da FAMVIN é formado por
sete ramos, sendo quatro fixos
(Sociedade de São Vicente de
Paulo, Congregação da Missão,
Associação Internacional de Caridades e Filhas da Caridade) e três
rotativos (Irmãs de Caridade de
Estrasburgo, Irmãos da Misericórdia e Irmãs de Caridade). Os mandatos dos membros rotativos são
de 5 anos. Atualmente, dos 225
ramos identificados como possíveis membros da Família Vicentina
Internacional, constatou-se que
100 desses ramos estão ativos e
possuem relacionamento com os
demais ramos.
Os presentes avaliaram as repercussões do Simpósio Vicentino de Roma e das demais comemorações dos 400 anos do carisma vicentino. Durante os três dias
de reunião, foram tomadas importantes decisões para o futuro da
Família Vicentina. Veja algumas
das deliberações aprovadas durante a reunião:
• Será assinado um “Acordo de
Cooperação Internacional” entre todos os ramos da Família
Vicentina. A minuta do acordo
já foi aprovada pelos presentes.
• Já há mais de 2.000 inscrições

•

•

•

•

para o Festival de Cinema “Encontrando Vicente 400”. O
resultado será anunciado em
Castel Gandolfo (Itália), entre
os dias 18 e 21 de outubro de
2018, durante um grande evento.
Nos dias 26, 27 e 28 de novembro, também em Roma, a
Família Vicentina Internacional promoverá uma grande assembleia para discutir a situação dos sem-teto.
Cada ramo internacional da
Família Vicentina foi convidado a efetuar uma contribuição
anual voluntária ao Escritório
da FAMVIN para a manutenção dos projetos globais em
andamento (o CGI já aprovou
a quantia de € 20.000 anuais).
Foi aprovada a Campanha “13
Casas” como gesto concreto na
luta por melhores condições
de moradia para os pobres do
mundo (será feita a construção de, pelo menos, 13 casas
para famílias sem-teto em cada
país). Maiores detalhes em breve.
Foi aprovada a criação de mais
uma comissão de trabalho
dentro do organograma da Família Vicentina: a Comissão Internacional para os Sem-Teto
(o Presidente Geral já nomeou
o confrade Graham West, da
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reunião Internacional

Internacional (Haiti, Mudança
Sistêmica, Sem-Teto, Latino-americano, Comitê Executivo e
Colaboração).
• A próxima reunião do Comitê
será nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019, também na Filadélfia, alguns dias antes do Encontro Internacional de Jovens
da Família Vicentina, que se realizará em San Carlos, distante
90 km da Cidade do Panamá,
entre os dias 18 e 21 de janeiro.

Ricardo Tavares, P. Robert Maloney e Renato Lima

•

•

•

•

•

Austrália, para ser o representante da SSVP nesta nova comissão).
Foi aprovada a criação de um
“Departamento de Comunicação” no âmbito da Família
Vicentina, com representantes
dos diversos ramos (o Presidente Geral indicou o confrade Karl
Hila, da República Tcheca, para
ser o representante da SSVP
neste novo Departamento).
Será contratada uma jornalista, em Roma, para prestar serviços de mídia à Família Vicentina.
Será criado um grupo de trabalho para estudar a questão
da liderança religiosa e leiga
(o Presidente Geral nomeou o
confrade Eduardo Marques, do
Paraguai, para esta função).
Será criado um grupo de trabalho com jovens vicentinos para
elaborar o conceito de carisma
vicentino sob a perspectiva da
juventude (o CGI será representado pelo confrade Willian
Alves, do Brasil, por escolha do
Presidente Geral).
Foi divulgado o novo roteiro

Conselho Geral Internacional
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•

•

•

•

da peregrinação das relíquias
de São Vicente de Paulo pelo
mundo.
Foi dada bastante importância
ao fortalecimento dos Conselhos Nacionais da Família Vicentina, no nível dos países.
A partir dos próximos anos,
haverá mais uma vaga rotativa no Comitê Executivo. Assim, no futuro, o Comitê será
formado por oito ramos, sendo quatro fixos e quatro rotativos. Essa decisão foi tomada para dar mais abertura ao
processo decisório e democrático no âmbito da Família
Vicentina Internacional.
Por sugestão da SSVP, considerada um “celeiro de vocações”,
a partir de 2019 a Família Vicentina Internacional, além dos
esforços da Aliança dos Sem-Teto, desenvolverá uma campanha de vocações vicentinas
(leigas, religiosas, missionárias
e sacerdotais).
Em janeiro de 2020, em Roma,
haverá um encontro com todas
as Comissões de trabalho que
integram a Família Vicentina

Aproveitando a viagem à Filadélfia, após participar da reunião
da Família Vicentina, o Presidente
Geral visitou diversas Conferências, Conselhos e obras especiais
mantidas pela SSVP dos Estados
Unidos. Ele esteve nas cidades de
Boston, Whitman, Stoughton, Seekonk, Providence, Silver Spring e
Washington.

O Conselho
Geral agradece, de coração,
aos irmãos vicentinos
estadunidenses pela
linda acolhida conferida
ao Presidente Geral, que
esteve acompanhado dos
confrades Dave Barringer
(CEO Nacional), Ed Keane
(Vice-presidente de
Relações Institucionais do
CGI) e Mike Nizankiewcz
(VPTI América 1), além
de inúmeras lideranças
locais, como presidentes
de Conferências e de
Conselhos.
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Libéria:
novo país a se juntar à SSVP
Após visitas missionárias e um árduo trabalho de
formação, temos a imensa alegria de informar que a
Libéria acaba de ingressar oficialmente na Sociedade de
São Vicente de Paulo.

te agora a semente caiu em
terreno fértil, e conseguimos
as vocações adequadas a que
tanto aspirávamos”, destacou
Renato Lima.

Membros da SSVP Libéria

No mês de agosto passado, representantes do Conselho Geral Internacional, liderados pelo Vice-presidente para a África 1, confrade
Patrick Ebhojie, fizeram visitas a
várias paróquias e dioceses, reuniram-se com autoridades eclesiásticas, concederam entrevistas aos
meios de comunicação e convidaram católicos para pertencerem à
SSVP.
Em dezembro, foi realizado um
grande encontro de formação do
qual participaram 77 pessoas.
Nesta formação, houve palestras
sobre as origens da SSVP, os fundadores, a Estrutura Internacional
e o trabalho cotidiano das Conferências. Após o treinamento, foi
possível a fundação de 12 Conferências vicentinas, sendo 11 na
cidade de Monrovia (capital do
Conselho Geral Internacional
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país) e uma na cidade de Gbarnga (a 195 km da capital). Hoje, a
Libéria já possui 156 membros da
SSVP. Uma das razões para o sucesso da SSVP na Libéria é o forte apoio da Igreja Católica, cujos
bispos e sacerdotes foram muito
receptivos à causa vicentina.
A Libéria é um país africano com
4 milhões de habitantes, sendo
que 85% da população se declara
cristã. A Igreja Católica está organizada em três dioceses.
O confrade Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente Geral, agradece ao Divino Espírito Santo pelo
êxito da fundação da SSVP na Libéria. “No passado, o Conselho
Geral fez algumas tentativas de
fundação da SSVP na Libéria, em
2006, 2010 e 2013; mas somen-

O Conselho Geral agradece
aos Conselhos Nacionais da
Nigéria, Serra Leoa e Zâmbia
pelo apoio integral dado, especialmente ao compartilhar
documentos de formação e
recursos econômicos. O Presidente Geral, pessoalmente,
expressa sua profunda gratidão os seguintes vicentinos pela
dedicação neste trabalho missionário: Patrick Ebhojie, Nwokocha
Veronica, Augustine Inoh, Rosamond Sannoh, Christopher Chanda, Abraham Focko e James Doe.
Com a entrada da Libéria, a
SSVP atinge, agora, 153 países.
O Projeto “SSVP Plus” pretende
levar a SSVP às regiões do planeta em que a instituição ainda não
está presente. O Conselho Geral
aceita, com satisfação, doações financeiras para que novas missões
de expansão da SSVP sejam possíveis. Na primeira fase do projeto,
foram identificadas 20 nações em
que, com a graça de Deus, será
possível levar a nossa querida
SSVP, para prestar mais serviços
aos que sofrem material ou espiritualmente.
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SSVP França

Uma missão no Vietnã
No fim do ano de 2017, membros da SSVP Yvelines (78) foram ao Vietnã a fim de encontrar seus amigos vicentinos.

A Sociedade de São Vicente de Paulo está presente
no Vietnã desde 1930, mas as atividades das Conferências foram
interrompidas brutalmente em 1975 com a junção do Vietnã do
Sul pelo do Norte. A partir de 1976, os vicentinos exercem suas
atividades na clandestinidade. Por mais que as atividades da Sociedade sejam conhecidas pelas autoridades, a SSVP Vietnã está
hospedada na catedral de Đà Nẵng e não possui personalidade
jurídica oficial.
Há muitos anos, a SSVP França
intervém no Vietnã apoiando financeiramente as obras da Congregação das Filhas da Caridade,

instituição que está bem implantada no local e portanto possui um
reconhecimento oficial que permite o envio de somas de dinheiro.

Contudo, poucos contatos haviam
sido feitos entre o Conselho Geral
de Paris e a SSVP Vietnã, em parte
por causa da barreira linguística e
da situação particular desta última.
O contato com a SSVP Vietnã foi
restabelecido em 2015, durante
a Assembleia Geral em Roma, na
qual um membro da Sociedade
Vietnamita participou. Posteriormente, em 2016, a equipe atual
do Conselho Superior vietnamita
estabeleceu oficialmente contato
com o Conselho Geral, apresentando uma lista de 27 Conferências.

Delegação da SSVP
França com os parceiros e
colaboradores vietnamitas

Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org
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ATIVIDADES
DA
SSVP
Vivendo exclusivamente dos donativos locais, a SSVP Vietnã tem
poucos recursos financeiros mas
pode contar com equipes de voluntários muito dedicados. Assim,
em Đà Nẵng, as Conferências Vicentinas contam com 135 membros. Suas atividades estão essencialmente concentradas na ajuda
às famílias desfavorecidas. Cada
primeiro domingo do mês, a Conferência da Catedral em Đà Nẵng
distribui cerca de 600 a 700kg de
arroz a setenta famílias entre as
mais pobres da cidade. A Conferência fornece também alguns auxílios em dinheiro, notadamente
para famílias que moram em locais mais afastados ou para cobrir
custos com cuidados médicos.
A região de Huế conta com uma
dezena de Conferências com 140
vicentinos. Ela recebe a cada semana doações de seus membros,
em geral em pacotes de arroz. Ela
se beneficia também, em cada
Conferência, de uma coleta paroquial anual.
A segunda atividade importante
das Conferências de Huế é o acolhimento de crianças abandonadas, que têm como mães jovens
mulheres solteiras. Esta atividade
se conjuga com aquela dos religiosos que alojam as jovens mulheres
o tempo que é necessário para
que elas dêem a luz discretamente
sem o conhecimento à sua volta.

Conselho Geral Internacional
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Vietnã

Projetos a serem
implementados
A visita realizada em dezembro
de 2017 pelos membros da SSVP
– Yvelines pôde esclarecer necessidades urgentes que exigem
a implementação de projetos
humanitários :
Construção de uma sala
polivalente em Lương Văn
(região de Huế)
Nesta vila que sofre de frequentes inundações (2 a 3 vezes por
ano), um local seguro seria muito útil para alojar os atingidos
em caso de catástrofes ligadas
ao clima, mas também para servir de creche e permitir aos pais,
todos muito pobres, trabalharem. Durante a última inundação em novembro de 2017, dois
bairros foram particularmente
atingidos, a água subiu até um
metro de altura dentro das habitações.
Ajuda alimentar e médica
para crianças gravemente
deficientes de Tam Thanh
O padre da paróquia local identificou em um raio de cinco
quilômetros cerca de sessenta
crianças deficientes mentais e
físicos com malformações muito
graves, ou gravemente doentes.
Estas crianças, provenientes de
famílias muito pobres, não se
beneficiam de nenhum cuidado
médico. O objetivo é de multiplicar os encontros com as famílias para permitir um acompa-

nhamento humano e espiritual
regular do conjunto de famílias
bem como um acompanhamento médico e paramédico (fisioterapia) de modo a aliviar os sofrimentos das crianças e de suas
famílias.
Acesso à água potável para a
vila de Tam Thanh
Segundo os habitantes, as deficiências sofridas pelas crianças
estariam ligadas à poluição das
águas, causada sobretudo por
produtos químicos (como o terrível “agente laranja”) que foram lançados na região durante
a guerra (1963-1975). O acesso
à uma fonte de água não contaminada é portanto uma urgência
humanitária, e o projeto compreenderia duas vertentes : perfuração de um poço de profundidade de cem metros e instalação
de um sistema de filtração das
águas extraídas. Segundo os vicentinos que visitaram o local, investigações mais completas são
necessárias a fim de determinar
com precisão a origem desta poluição, antes de prever um investimento intensivo.
Para acompanhar estes projetos, a SSVP Vietnã vai também
apresentar demandas de hermanamentos, a fim de receber
o apoio espiritual e material
de Conferências francesas, por
exemplo, para apoiar e alojar
pessoas idosas sem recursos no
delta do Mékong.

Apesar dos obstáculos, a ajuda aos mais desfavorecidos no Vietnã não cessa, notadamente graças ao envolvimento dos
voluntários vietnamitas e dos apoios financeiros franceses. Nada
paralisa os vicentinos !
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SIS ANGELA FRANCIS,
Diretora, Ozanam Education Programme

Programa Educativo Ozanam
No ano de 2014, a Malásia foi honrada com a tarefa de ser
a anfitriã do Congresso Pan-Asiático (PANASCO) em Kuala
Lumpur.

O PANASCO é
um encontro de representantes SSVP dos países situados
na área asiática do Pacífico e
dos que formam a Oceania.
Realizado a cada 4 ou 5 anos,
o congresso busca principalmente potencializar a Sociedade dentro da área que compreende esta região, que tem
muitos pontos em comum.
Analisando os encontros anteriores do PANASCO nos demos conta
de que esta reunião se havia transformado, pouco a pouco, em uma
mera “conversa de trabalho” com
poucos resultados tangíveis para
mostrar. Por esse motivo ficou decidido que esta oitava edição deveria ter, ao menos, um resultado
tangível que poderia ser o começo
de um programa sustentável em
direção a uma mudança sistêmica.
Foi determinado então que o PANASCO 8 teria como primeiro objetivo o desenvolvimento de um
projeto de empoderamento educativo realizado por Jovens Vicentinos.
Foi então quando a SSVP da
Malásia começou um projeto
denominado Programa Educativo Ozanam para empoderar aos
mais pobres entre os pobres, fornecendo-lhes as habilidades mais
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

básicas, como o aprendizado
da língua inglesa, matemática
e iniciação à informática. Organizou-se uma equipe principal
que trabalhou pelos últimos 2
a 3 anos, com a ajuda de educadores experientes. Agora
estamos orgulhosos de dizer
que desenvolvemos um programa
educativo “por módulos” nas três
disciplinas descritas: Inglês, Matemática e Informática. Do mesmo
modo, realizamos provas piloto e
estabelecemos 9 Centros de Ensino na Malásia e nos sentimos preparados para levar este projeto à
região asiática para assim seguir
com nosso compromisso.
O programa, seu formato, material didático e métodos foram padronizados para o aproveitamento
dos alunos e foi pensado de uma

Momento durante uma das aulas

forma independente de qualquer
programa escolar. Tem um plano
didático simples, com lições que
ajudam aos voluntários a dar as
aulas de uma maneira eficiente.
O progresso dos alunos está organizado em níveis de capacidade e não baseados na idade dos
estudantes. Os alunos nunca são
aprovados para passar ao nível
seguinte até que não tenha aprendido o nível em que se encontra
assim cada aluno aprende em seu
ritmo e com respeito a sua habilidade. O objetivo deste programa

Atividade com crianças em um meio rural
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Programa Educativo Ozanam

Aula de informática para mulheres refugiadas

é assegurar que os alunos adquiram habilidades através de uma
educação básica e que por sua
vez construam sua autoestima ao
longo do caminho.
Em março de 2017, quando o
Presidente Geral Renato Lima visitou a Malásia, os representantes
da região asiática se reuniram e de
forma unânime concordaram em
seguir com este Projeto Educativo
Ozanam. Após ter sido minuciosamente detalhado, este projeto
foi oficialmente lançado na Malásia em Fevereiro de 2018, com a
colaboração de um proeminente
filantropo Malaio e o forte apoio
da SSVP. Nosso Vice-presidente
Territorial Internacional, confrade
Thomas Tan e os representantes
de Singapura, Filipinas, Indonésia, Camboja e Austrália estiveram
presentes neste lançamento. O
confrade Graham West (Presidente da SSVP Austrália) não pôde
estar presente neste ato por encontrar-se em viagem de volta de
Paris, onde participou de uma reunião do Conselho Geral Internacional. Mas tomou parte em uma
reunião pós-lançamento realizada
em seguida.
Dado que a SSVP de Surabaia
foi a que fez as solicitações mais
persistentes, foi decidido que ela
fosse o ponto inaugural deste
projeto, que começará em AgosConselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

to de 2018. A SSVP das Filipinas
fornecerá professores voluntários
e a SSVP malaia proverá a formação necessária para os mesmos
em Kuala Lumpur. Por sua parte,
a SSVP na Indonésia atenderá as
necessidades que apareçam sobre
o terreno.

Esperamos que os
Jovens Vicentinos
desta área possam
participar desta
iniciativa, realizando
um voluntariado como
professores. Esta será
uma boa oportunidade
para canalizar seu
talento, energia e
juventude para uma
causa que não só
beneficia aos pobres
que eles servem, mas
também enriquece suas
próprias vidas.

Aulas para crianças provenientes de um meio urbano

Aula de informática para crianças refugiadas
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Mini Jornada Mundial da Juventude,
África do Sul
Em dezembro de
2017, a Conferência
Sul-africana dos
Bispos Católicos
organizou uma
peregrinação para a
mini Jornada Mundial
da Juventude em
Durban na África do
Sul. Mais de 3.000
jovens católicos
provenientes de
diversos países
africanos se
reuniram pelo
tema: “O todo
Poderoso fez
grandes coisas
por mim e Santo
é o seu Nome.”
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Esta peregrinação foi uma ocasião única para os jovens Vicentinos da África do Sul se reunirem,
se engajarem e também de criarem conexões com jovens Vicentinos provenientes de diferentes países do Sul da África. Os peregrinos
Vicentinos dançaram, cantaram
louvores, e, também meditaram e
fizeram reflexões espirituais, tiraram (muitas) selfies e receberam
a santa eucaristia em união com
os outros fiéis Vicentinos. A MJMJ
foi para eles a ocasião de compartilhar ideias para crescerem e trabalharem juntos, para além dos
grupos de chat online.
Estando todos reunidos, a energia desta família Vicentina era
visível. O exemplo perfeito era

o stand da SSVP “feira das vocações”. Este permitiu aos jovens de
explorar oportunidades em função de suas necessidades. O stand
brilhou graças à vivacidade de jovens recrutados que adoraram a
experiência e aproveitaram a ocasião para aprender e compartilhar
informações alusivas à história do
Bem-aventurado Frederico Ozanam e da SSVP. Nossos vicentinos
tiveram prazer em compartilhar
suas experiências pessoais sobre
aquilo que significava para eles
fazer parte da SSVP e sobre como
o trabalho é realizado no seio de
suas Conferências e junto às suas
comunidades.
Este belo encontro com jovens
interessados no trabalho da SSVP
e que compartilham o desejo de
ser mais ativos nas suas vidas e
em suas comunidades foi muito
estimulado! Muitos dentre eles
elegeram a SSVP como uma possível vocação.
O evento mais marcante foi o reagrupamento
dos Vicentinos no palco
para oferecer presentes
aos jovens que participaram na competição
de stands. Todos os participantes
exprimiram
a vontade de participar
ou mesmo de criar uma
Conferência em suas
respectivas regiões. Os
Vicentinos que se apresentaram vestidos de um
conjunto de camisetas
representantes de cada
uma de suas diferentes
regiões de origem iluminaram a beleza da diversidade existente na SSVP
e mostraram que a organização é aberta a todos.
A SSVP ofereceu ces-
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JMJ em Durban, África do Sul

tos aos diferentes membros do
clero presentes, cujo papel foi
primordial no desenvolvimento
da Sociedade de suas respectivas
zonas. Foram inclusos os bispos e
os padres provenientes de diversas regiões do Sul da África, irmãs
trabalhando com comunidades de
zonas afastadas, o Cardeal Napier
e o núncio apostólico, o Arcebispo Peter Wells que presidiu a cerimônia de encerramento e que
benzeu os peregrinos pela ocasião
da próxima Jornada Mundial da
Juventude no Panamá.
Esta viagem constituiu a ocasião para os jovens sul-africanos
da SSVP de criar conexões mais
profundas uns com os outros. Nós
esperamos que estes peregrinos
continuem a ser encorajados pelo
espírito e pela energia desta MJMJ
a cumprir grandes coisas para suas
comunidades em Seu Nome.
Conselho Geral Internacional
www.ssvpglobal.org

28

juventude ssvp

“O Jovem Vicentino como protagonista
do presente e do futuro da SSVP”
entrevista com o confrade Willian Alves, vice-presidente internacional
para Juventude, Crianças e Adolescentes

A cada dia nos
aproximamos mais do
Encontro Internacional
dos Jovens Vicentinos
da SSVP, que acontecerá
de 15 a 21 de junho na
cidade de Salamanca na
Espanha. Os preparativos
para a realização do
encontro estão a todo
vapor. A equipe de
Comunicação do CGI
realizou uma entrevista
com o confrade Willian
Alves, vice-presidente
internacional para
Juventude, Crianças
e Adolescentes, que
destaca alguns detalhes
sobre o Encontro que
reunirá jovens de todo
o mundo para traçarem
o futuro da participação
juvenil na SSVP.

CGI: Por que este encontro é tão
importante para o Conselho Geral
Internacional?
Willian Alves: Este encontro está
inserido no plano estratégico do
nosso Presidente Geral, confrade
Renato Lima. Desde sua posse, o
Renato me incumbiu deste desafio, de organizar e preparar o
II Encontro de Jovens líderes da
SSVP, exatamente 10 anos após o I
Encontro. Além disso, precisamos
resgatar e reavivar a importância
de se ter nas fileiras da SSVP os
jovens. Em 1833 foram jovens que
iniciaram tudo isso. O CGI apoia e
incentiva a participação da juventude e este encontro é um grande
exemplo disso.

CGI: participará deste encontro? E
qual a missão dele (a) após o encontro?
WA: Participarão 1 jovem representante de cada Conselho Nacional/Superior (seja ele o coordenador nacional ou um delegado
representante). Este confrade ou
consocia que participará do encontro terá como missão após o
encontro de voltar para o seu país
e animar e atrair a juventude. Os
presidentes nacionais deverão
contar muito com esta pessoa,
pois ela será o elo entre o CGI e a
Juventude Vicentina no país. Espero que os países representados
possam multiplicar o encontro de
Salamanca na sua região.

Willian Alves, com Renata Mancini e Leonardo Magalhães, membros
da equipe de preparação do encontro de jovens “Salamanca +10”
Conselho Geral Internacional
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CGI: Conte um pouco de como
será o encontro.
WA: A equipe está a todo vapor
nos preparativos de cada detalhe
do encontro. O encontro está dividido em 3 partes: Espiritualidade, Formação e Missão. Teremos
palestras sobre: A origem da SSVP,
Liderança, Santidade do Jovem
Vicentino, Regra da SSVP e o Protagonismo do Jovem na SSVP e
Formação de Comissão de Jovens
e Conferências Juvenis. Os jovens
terão a oportunidade de fazer perguntas para o Presidente Geral, teremos muitos momentos de oração e vigília. Teremos momentos
recreativos na cidade histórica de
Salamanca e momentos de missão e serviço na cidade de Madri e
claro muita troca de experiências
entre as diversas realidades de juventude no mundo.
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entrevista com willian alves

CGI: Cada país tem apenas 1 vaga,
como que os demais jovens poderão acompanhar o encontro?
WA: A Ozanam.TV irá transmitir os
momentos principais do Encontro
pela internet através da página
do Facebook do Encontro https://
www.facebook.com/SSVPYouthSalamanca/
E também no sábado às 17:00
PM (horário de Madri/Espanha)
teremos a Vídeo Conferência Internacional da Juventude Vicentina, onde todos que quiserem poderão se conectar aos participantes, teremos 1h30 de vídeo conferência, em breve divulgaremos
a forma de inscrição. E a todo
momento teremos a publicação
de fotos, vídeos, comentários,
entrevistas pelas redes sociais da
Juventude e do CGI.

CGI: Deixe uma mensagem para os
Jovens que virão para Salamanca
e para aqueles que se conectarão
pelas redes sociais.
WA: Estamos preparando tudo
com muito amor e carinho. Poder
estar com os jovens em Salamanca será uma oportunidade única
de renovarmos nosso compromisso de ser Juventude Vicentina
que cuida e ama os Pobres, que
renova dia a dia a SSVP por meio
da alegria, coragem, determinação e amizade, que são características próprias do jovem. Em breve
divulgaremos a Oração Oficial do
Encontro, peço que todos os dias
vocês possam colocar em oração
este encontro e por cada membro
Jovem da SSVP em todo o mundo.
Que o Beato Frederico Ozanam e o
Beato Pier Giorgio Frassati intercedam por cada um de nós. Amém.
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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
•

Serviço

•

Espiritualidade

•

Humildade

•

Caridade

•

Empatia

Conselho Geral Internacional
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2016-2022

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
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