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Consiliul General Internațional al Societății  Sfântul Vincențiu de Paul 

împreună cu toate Consiliile Naționale, în întreaga lume, își propune pentru  

2019 următoarele obiective: 

 

 La începutul anului, va organiza întâlnirea internațională a tineretului 

vincentian în Panama, cu câteva zile înainte de Ziua Mondială a Papei, 

cu tinerii. Sute de membri SSVP vor participa la acest eveniment 

important. 

 

 La sfârșitul lunii ianuarie, va apărea scrisoarea circulară a 

președintelui general. Aceasta va conține o serie de informații despre 

activitatea SSVP și, mai presus de toate, o împărtășire a ideilor, 

impresiilor și experiențelor. Suntem convinși că scrisoarea circulară va 

avea un impact major în cadrul conferințelor și al fraților și surorilor. 

 

 La 8 februarie se va deschide Concursul internațional literar "Prima 

lecție" care va fi dedicat Anului tematic internațional al lui Paul 

Lamache, unul dintre cei șapte "părinți fondatori" care au avut 

inspirația divină de a crea, în 1833, Societatea Sf. Vincențiu de Paul. 

Vor fi alocate patru luni, astfel încât părțile interesate să își poată 

pregăti eseurile, de maxim 15 pagini, despre biografia lui Lamache. 

 

 În luna iunie, Consiliul General va organiza o sesiune plenară anuală în 

Porto (Portugalia), cu președinții Consiliilor Naționale ale țărilor 

reprezentând 85% din întregul personal  SSVP din lume. Anul acesta, 

Consiliul sărbătorește 180 de ani de existență, iar piesa "Cei Șapte 

Fondatori" va fi prezentată în portugheză și spaniolă (pentru alte limbi 



va fi lansat un concurs internațional). În plus, pentru cel de-al doilea an 

consecutiv, medalia  ,,caritate în speranță,, va fi decernată, ca   

recunoștiință,   unei instituții care oferă servicii umanitare relevante. 

Sesiunea plenară, care va dura o săptămână, va avea o serie de întâlniri 

de lucru, printre care: structura internațională, consiliul general de 

conducere, secția permanentă, comitetul executiv internațional și, 

pentru prima dată, un atelier de lucru despre bazarul lui Vincențiu 

(magazine). Aceste bazare, care oferă bunuri la mâna a doua, reprezintă 

o inițiativă larg răspândită în multe țări de a oferi venituri suplimentare 

pentru SSVP, ajutând în același timp pe cei care au nevoie să cumpere 

îmbrăcăminte, mobilier și încălțăminte la prețuri aproape simbolice. 

 

 În iulie, este programată o audiere la Natiunile Unite (New York) din 

New York. Va fi prezentat un raport privind activitățile și proiectele 

SSVP din întreaga lume. 

 

 În septembrie, se va vizita mormântul lui Paul Lamache, situat în orașul 

Grenoble (Franța). De la începutul mandatului, mormintele co-

fondatorilor Ozanam, Bailly de Surcy și Lallier au fost deja vizitate. 

Acest proiect este o inițiativă care va acoperi cele șapte locuri unde sunt 

înmormântați  fondatorii noștri. 

 

 În noiembrie, Consiliul General se va întâlni la Milano (Italia), casa lui 

Ozanam. În aceeași lună, "Panasco 9" va avea loc în Hong Kong, China, 

unde se vor întâlni lideri din Asia și Oceania pentru a discuta despre 

modalitățile de îmbunătățire a performanței Vincențiene. Tot în 

noiembrie, tinerii vincențieni din Oceania vor organiza un seminar 

teritorial. 

 

 În domeniul comunicării, Consiliul General va lansa "Manualul de 

aplicare a logoului internațional SSVP", ușor modernizat la reuniunea 

de la Salamanca în 2018. Un nou film instituțional se pregătește, de 

asemenea, într-un limbaj prietenesc și atrăgător, cu statistici și activități 

ale SSVP din întreaga lume. 

 

 În ceea ce privește extinderea companiei în noi țări, proiectul "SSVP 

Plus" își propune să ajungă la alte teritorii, extinderea rețelei de 

caritate visată de Ozanam. Acest proiect are propriul său buget și 

obiective îndrăznețe. Unele țări vor putea să se bazeze pe prezența 



SSVP într-un timp scurt, cum ar fi Insulele Cayman, Grecia, Gabon și 

Maroc, pentru a numi doar câteva exemple. 

 

 În domeniul formării și pregătirii, ar trebui lansate mai multe module 

ale "programului universal", precum și noi cărți și un "ghid rapid" 

care conține orientări pentru munca în conferințe, precum și un cod de 

etică referitoare la utilizarea  rețelelor sociale și, de asemenea, un 

protocol privind crowdfunding (platforma de colectare a resurselor) 

prin intermediul internetului. 

 

Acestea sunt principalele acțiuni pe care le va lansa Consiliul General 

Internațional pentru anul 2019 și vă cerem toate rugăciunile pentru ca 

Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne permită să atingem toate aceste 

obiective, pentru onoarea și gloria Domnului și pentru  cei mai nevoiași. 

Mulțumim tuturor fraților și surorilor structurii internaționale a SSVP 

pentru că au oferit talentul și munca lor și pentru că au demonstrat un mare 

spirit vincențian în exercitarea acestei slujiri. 

 

Sunt foarte fericit să fiu președintele general al tuturor membrilor   Societății 

Sfântului Vincențiu de Paul din lume.  

Vă rog să oferiți multe rugăciuni  pentru mine și familia mea. 

  

  

Renato Lima de Oliveira 

Al 16-lea Președinte General 

 

Traducere: Ana Doboș 

 


