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« Tinerii Vincențieni protagoniștii de azi și de mâine ai SVP » 

  

Peste 100 de tineri din 87 de țări s-au întâlnit la Centrul de Spiritualitate al 

Congregației Misiunii din Salamanca, Spania, pentru cea de-a II-a Întâlnire 

Internațională a  Tinerilor din SVP care are loc în perioada 16 -21 iunie 2018. 

Înainte de întâlnirea propriu-zisă tinerii au format un grup pe rețelele sociale unde 

au putut discuta diferite subiecte, s-au prezentat, au explicat activitățile derulate în 

diferite țări, au aflat informații referitoare la pregătirile necesare și și-au împărtășit 

entuziasmul pentru marele eveniment. 

Întâlnirea a început pe 16 iunie cu rugăciunea de dimineața având tema « Omul și 

Fericirile », fericitul Pier Giorgio Frassati, patronul tinerilor vincențieni din cadrul 

SVP. A urmat apoi ceremonia de deschidere cu mesajele din partea Anei Torrecilla 

– președinta consiliului provincial al SVP din Salamanca,  mesajul din partea lui  

Juan Manuel Gomez – președintele consiliului național din Spania, cuvântul din 

partea de Willian Alves – vicepreședinte internațional pentru tineri și Renato Lima 

de Oliveira – al XVI-lea președinte general al consiliului general internațional.  

 

În mesajul său, Renato a amintit că consiliul general internațional va sprijini tinerii 

membri al Societății în toate proiectele și inițiativele încurajându-i « să dea dovadă 



de creativitate, prin exemplul lor să inspire și alți tineri invitându-i astfel să se 

alăture Conferințelor, să fie liderii de care SVP are nevoie și să dea  dovadă de zel 

în fiecare activitate de slujire în care se angajează ».  

Apoi, domnul Rafael Ortega – directorul Congresului catolic și a vieții publice – a 

avut o intervenție scurtă cu privire la provocările pe care le întâmpină SVP în 

Europa, încurajându-i pe tineri să se implice și să fie în primele rânduri la toate 

activitățile din Conferință.  

Sebastian Gramajo – vicepreședinte al CGI – a ținut prima conferință cu tema               

« Căutarea sfințenie în SVP ». El și-a început discursul cu citatul « Fiți sfinți, 

pentru că EU sunt sfânt » din Cartea Leviticului încheindu-l cu cuvintele « să 

înaintăm împreună pe cale sfințenie ».  

Isabel Garzo – membră a consiliului național din Spania – a prezentat în continuare 

tema « Rolul tinerilor la începuturile SVP și rolul tinerilor de astăzi în reînnoirea 

SVP » arătând legătura strânsă dintre tinerii fondatori și tinerii de azi insistând 

asupra motivațiilor membrilor fondatori în comparație cu cele ale tinerilor de azi.  

Președintele general Renato a început a doua parte a zilei cu un fragment din Cartea 

Proverbelor:      « În mintea lui omul își întocmește calea, dar Domnul îi îndrumă 

pașii », povestind apoi planul pe care Dumnezeu l-a avut cu viața lui din ziua în 

care a intrat ca voluntar în SVP și până când a fost ales președinte internațional. 

Apoi a răspuns la întrebările puse de reprezentanții tinerilor de pe cele cinci 

continente.  

După acest « Forum deschis » a avut loc videoconferința internațională cu peste 30 

de grupuri din întreaga lume. Tineri din Brazilia, Liban, Australia, Filipine, Kenya 

și Marea Britanie au prezentat diferite activități în favoarea păcii, tema 

videoconferinței.  

Prima zi s-a încheiat cu o cină cu gust și culoare spaniolă acompaniată de o 

demonstrație de dans flamenco. 

A doua zi a început cu rugăciunea de dimineață punându-se accentul pe carisma 

sfântului Vincențiu de Paul. A urmat apoi conferința părintelui Ralph Germanos – 

însoțitorul spiritual al tinerilor din Liban – care a subliniat importanța spiritualității 

și a carismei în viața tinerilor vincențieni care slujesc cu speranță, și care a spus:         

« Dacă nu ne deschidem în fața iubirii dumnezeiești ca aceasta să ne inunde viața, 

cum vom putea să-i slujim pe frații și surorile noastre? Nu putem să dăruim dacă nu 

am primit mai întâi ». 
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