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Ca în fiecare an de la începutul actualului mandat, al XVI-lea președinte al 

Societății Sfântul Vincențiu de Paul, confratele  Renato Lima de Oliveira, 

transmite astăzi « Mesajul de Crăciun 2019 » din partea Consiliului General 

Internațional.  
 

Mesajul se adresează tuturor membrilor, angajaților, părinților, voluntarilor precum 

și tuturor persoanelor care au privilegiul să slujească ca vincențieni.  

Rugăm Consiliile Superioare și Naționale să colaboreze cu Consiliul General la 

transmiterea  Mesajului de Crăciun în toate Conferințele, instituțiile specifice și 
Consiliile Vincențiene din lume.   

În prezentarea video de două minute, Președintele general subliniază importanța 

Sfintei Familii – cel mai semnificativ simbol al Crăciunului – în viața 

vincențienilor. Amintind de Sfânta Familie, Președintele general subliniază rolul 

central al Domnului nostru Isus-Cristos în planul mântuirii, încurajându-ne în 

același timp să promovăm și să practicăm valorile vieții de familie. 

Apoi, în Mesajul de Crăciun din acest an, Președintele general îi invită pe 

vincențieni la sfințenie. « Lumea este deja plină de prea multă amărăciune, 

suferință și nedreptate. Este nevoie de inimi sfinte care să schimbe această 

realitate atât de dură. Astăzi mai mult ca niciodată mărturia înduioșătoare a 

https://youtu.be/N3uNKoI-HiM


vincențienilor față de săraci este un semn vizibil al prezenței Domnului nostru Isus 

Cristos în mijlocul lumii », a insistat fratele Renato Lima. 

Și Președintele își încheie mesajul afirmând :  « Venirea lui Isus Cristos este 

speranța care trebuie să ne călăuzească obiectivele și să ne inspire activitățile în 

favoarea celor care au nevoie de ajutorul vincențian, cei care sunt în mare 

suferință ». 

La finalul materialului, după urările adresate întregii comunități vincențiene pentru 

Anul 2020 , Președintele a anunțat că anul 2020 va fi « Anul Internațional Félix  

Clavé », unul din cei șapte fondatori pe care i-a inspirat Dumnezeu ca să înființeze 

Societatea SVP.  

 

Mesajul video 

Crăciun Fericit tuturor membrilor vincențieni din întreaga lume!  

Sfânta Familie este cel mai semnificativ simbol al Crăciunului. Încrederea absolută 

pe care au aveau Maria și Iosif în Dumnezeu i-a condus la Betleem și acolo s-a 

născut Cristos. Astăzi mai mult ca niciodată mărturia înduioșătoare a vincențienilor 

față de săraci este un semn vizibil al prezenței Domnului nostru Isus Cristos în 

mijlocul lumii.  

Gesturile pline de iubire și devoțiune ale sfintei Fecioare sunt cea mai mare calitate 

a vincențienilor  și trebuie să-i însoțească în orice activitate, mai ales în vizitarea 
săracilor. 

Exemplul de curaj al sfântului Iosif ne invită să urmăm calea Domnului cu dăruire 

și efort pentru a depăși provocările și necazurile vieții. Prin rugăciune vom 

transforma realitatea. Și astfel venirea lui Isus Cristos este speranța care trebuie să 

ne călăuzească obiectivele și să inspire activitățile noastre în favoarea celor care au 

nevoie de ajutorul vincențian, cei care sunt în mare suferință.  

În numele tuturor membrilor Biroului Internațional de la Paris, vă doresc tuturor 

Sărbători Fericite de Crăciun și Anul Nou! 
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