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RELATÓRIO MORAL 2021
PRESIDENTE-GERAL INTERNACIONAL
Ano Temático Internacional de Jules Devaux

PREFÁCIO
Em 2021, embora ainda sofrendo os efeitos nocivos da crise sanitária, social e
econômica generalizada, causada pela pandemia, graças a Deus, a Sociedade
continuou o compromisso com seu trabalho caritativo e humanitário, em
espírito cristão, em todo o mundo.
Cobrindo 153 países, é um testemunho maravilhoso de Cristo para os mais
necessitados e lutando, a quem servimos e ajudamos, tanto material quanto
espiritualmente.
Este trabalho não seria possível sem os nossos 800.000 membros ativos, além
dos cerca de 1,5 milhão de associados (voluntários) que ajudam a mais de 30
milhões de pessoas todos os anos. Buscamos constantemente oportunidades
para expandir a Sociedade em novas regiões, apesar das circunstâncias
excepcionais, tanto local quanto globalmente.
Para facilitar a leitura deste RELATÓRIO MORAL, destacamos a seguir as
principais realizações para cada um dos objetivos estratégicos do Conselho
Geral.
Administração
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 reuniões da diretoria internacional.
Publicação do “Protocolo de Salvaguarda de Crianças e Adultos
Vulneráveis”.
Reunião Anual do Conselho Geral 2021 em Madri, Espanha, em setembro.
Atualização dos “Termos de Referência” para todos os cargos da Estrutura.
Revisão do Planejamento Estratégico.
Criação do Departamento de Governança e elaboração da proposta de
Estrutura de Governança.
Ouvidoria-Geral com muitos casos resolvidos.
2 novos funcionários para fortalecer a equipe de trabalho.
Início dos estudos do Protocolo de GESTÃO DE RISCO.
Preparação para a inauguração oficial da Sede Internacional do Conselho.

PGI Moral Report 2021 – Portuguese

1

•

Cerimônia na Catedral de Notre-Dame de Paris com o chefe do governo
francês designado para a reconstrução.

Comunicação
•
•
•
•
•
•

Declaração contra a eutanásia e sobre o fim das armas nucleares.
Talk Show (2).
Várias entrevistas para meios de comunicação e podcasts.
Revista “Ozanam Network” (3 edições).
Mensagem de Natal do Presidente-geral.
Site atualizado semanalmente.

Institucional
•
•
•
•
•
•

O confrade Renato Lima recebeu o “Título de Cidadão” em Taubaté, Brasil.
Sessão Solene do Dia dos Vicentinos em Brasília, Brasil.
Acordo com o MISEVI, assinado em Madri, Espanha, em setembro.
Medalha "Caridade na Esperança" entregue à “Ajuda à Igreja que Sofre”
(ACN), em Madri, Espanha, em setembro.
Visita do Padre Motto a Brasília.
Reunião com a Ordem de Malta da França e discussão para futuro acordo
de parceria.

Estrutura
•
•
•
•

Países visitados (7): Gibraltar, México, Espanha, Brasil, Portugal, França e
Paraguai.
Os VPTIs realizaram duas reuniões virtuais e muitos treinamentos online.
SSVP Plus: novo país (Cabo Verde)
Lançamento do “Manual SSVP PLUS”, escrito pelo confrade Júlio Cesar
Marques de Lima, gestor do projeto.

Relações com o Vaticano
•
•

Participação em diversos eventos – presenciais e virtuais – sobre refugiados,
migrantes, crianças, etc.
O Presidente-geral Internacional, confrade Renato Lima de Oliveira, foi
nomeado pelo Papa Francisco, como membro do Dicastério para a
Promoção do Desenvolvimento Humano Integral (antigo “Cor Unum”).

FAMVIN
•
•
•

Declaração de apoio à canonização de Ozanam.
Declaração de apoio ao envio de vacinas contra a covid para os países mais
pobres.
Duas reuniões do Comitê Executivo Internacional, além de diversos eventos
virtuais de formação e de espiritualidade.
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Nações Unidas
•

Participação em diversos eventos em Paris, Genebra e Nova York (virtuais e
presenciais) sobre meio ambiente, pobreza, saúde, mulheres, sem-teto,
direitos humanos etc.

Formação
•
•
•
•
•
•
•

Carta-Circular do Presidente-geral em 31 de janeiro de 2021.
2 Webinars realizadas pela Vice-Presidência Internacional para a Formação,
sobre a pandemia, a pobreza e o futuro.
Lançamento do livro: “CRÔNICAS VICENTINAS 5”, em português.
Cartilha “Dia dos Pobres”, preparado pelo Padre Andrés Motto, CM, nosso
conselheiro espiritual.
Descoberta de um livro histórico escrito por Félix Clavé.
Palestra sobre a Regra feita pelo presidente Renato Lima para países de
língua portuguesa e espanhola.
Lançamento do concurso da Canção sobre os Sete Fundadores em 3
idiomas (italiano, francês e inglês).

Sete Fundadores
•
•
•

Ano Temático Internacional 2021 dedicado a Jules Devaux.
Visita à sepultura de Félix Clavé e outros locais relacionados com ele em Pau
(dezembro de 2021).
Lançamento do selo de Jules Devaux.

Solidariedade
•
•
•
•

Criação do “Apelo mensal”, desde janeiro, a um projeto diferente em
diversas partes do mundo (além de ações em desastres naturais como Haiti
e ajuda em tempos de pandemia).
Área de solidariedade: Comissão Internacional de Ajuda Fraterna
(“jumelage”), Fundo Internacional de Solidariedade (FIS) e Comissão
Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD).
Ajuda Fraterna Internacional (“jumelage”): 2,5 milhões € para 50 países.
CIAD: 380.000 € para 31 países.

Juventude
•
•
•
•
•

Lançamento da cartilha “Fundação de Conferências Juvenis em
Universidades e Colégios”.
Carta especial assinada pelo Presidente-geral para os jovens no dia 4 de
julho.
Comemorações no dia 4 de julho: Dia Internacional da Juventude da SSVP.
Conclusão do censo juvenil: 30% de jovens membros da SSVP.
Encontro Salamanca Digital, com os coordenadores nacionais da juventude.
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•

Rede Internacional de Amigos: projeto para aproximar todos os jovens
membros da SSVP.

Espiritualidade
•
•
•

Lançamento da “Novena para Ozanam”, a ser realizada de 1º a 9 de
setembro de cada ano (nossa gratidão ao confrade Philippe Menet).
Causa de canonização de Ozanam está bem encaminhada (etapa de
avaliação médica), com a submissão do processo à Congregação para a
Causa dos Santos contendo o possível segundo milagre de Ozanam.
Criação do “Jejum para Ozanam” no dia 23 de cada mês, para reforçar nossa
fé.

Datas especiais
•
•
•

4 de julho: Dia Internacional da Juventude da SSVP.
14 de agosto: Dia Internacional da Consócia (homenagem à Amelie
Ozanam).
21 de julho: Aniversário do Conselho Geral Internacional.

CONCLUSÃO
Agradecemos a Deus pelas muitas bênçãos que concedeu à Sociedade e seus
membros por intercessão da Bem-Aventurada Maria Santíssima, São Vicente de
Paulo e o Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam.
Esperamos continuar nossa missão vicentina, mostrando o mesmo espírito,
carisma e devoção de nossos primeiros fundadores, colocando em prática as
virtudes vicentinas da simplicidade, humildade, zelo, paixão e santidade.
Meus sinceros agradecimentos aos membros da Diretoria, estrutura
internacional, Conselhos Nacionais e equipe de funcionários em Paris, por seu
excelente trabalho ao serviço da Sociedade.
Confiamos em Deus e somos seus servos. Que Deus abençoe a todos nós. No
humilde serviço em Cristo, fraternalmente vosso,

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral Internacional
Paris, 1º de janeiro de 2022.
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