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Patru ani de presedenție: oferind servicii 

„Oricine vrea să fie primul, trebuie să fie ultimul dintre toți și slujitorul tuturor” 

(Marcu: 9, 35) 

1. Introducere și mulțumiri 

Dragii mei colegi și prieteni, Domnul nostru Isus Cristos să ne binecuvânteze, iar Mama noastră cerească 

să ne ocrotescă. Nu mi-a venit să cred când mi-am dat seama că, prin harul lui Dumnezeu, s-au scurs deja 

patru din cei șase ani din acest mandat. Au fost patru ani de muncă grea și multe succese, dar și vremuri de 

provocări și lupte, în special cu resursele noastre limitate și contextual actual al pandemie. 

În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătatea și înțelepciunea pe care mi-a dat-

o, iar familiei mele pentru sprijin necondiționat încă din prima zi în care mi-am acceptat rolul. Aș dori, de 

asemenea, să le mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Internațional și al Structurii Internaționale, 

personalul de la sediul central și membrilor Asociației noastre din toate țările, pentru rugăciunile și sprijinul 

lor. Împreună am realizat lucruri minunate. Nu voi menționa numele unor membri sau al asociaților, pentru 

că nu vreau să uit pe nimeni. 

 

2. Planuri 

În ultimii patru ani, datorită lui Dumnezeu, am obținut rezultate excelente bazate pe plan strategic 

elaborat la începutul acestei perioade, continuând moștenirea predecesorilor mei. 10 elemente strategice au 

fost realizate și chiar depășite. Pentru altele, desigur, încă mai am nevoie de timp, lucrez în continuare la ele, 

dar vă asigur că se mișcă în direcția corectă. Acest plan internațional a fost dezvoltat cu participarea 

democratică a membrilor noștri, printr-un sondaj, astfel încât să ne putem redefini misiunea, viziunea și 

valorile. 

De-a lungul acestor patru ani, am avut bucuria de a adăuga 2.200 de noi conferințe în Confederație, 

rezultate cu adevărat semnificative. Odată cu modificările contractelor de muncă pentru personal în biroul 

din Paris, modelul organizațional pare să se îmbunătățească constant. Am creat mai multe comitete speciale 

de lucru care și-au finalizat activitatea și și-au prezentat rapoartele finale către Consiliul Internațional, 

ajutând astfel în procesul decizional. 

       Crearea poziției de General Ombudsman este, de asemenea, ceva de sărbătorit. Este prima data in istoria 

Consiliului General cand s-a oferit acest tip de serviciu pentru a primi critici, comentarii, sugestii, laude și 

reclamații. Acest lucru a dus la îmbunătățirea transparenței, dialogului și procesului democratic în 

conducerea acestei Asociații Internaționale. Cazurile care vin la Consiliul General trebuie să fie mai întâi 

tratate la nivel național, iar dacă nu există o rezoluție, acestea pot fi transmise la nivel internațional. 

Aproximativ 50 de cazuri au fost examinate și rezolvate în ultimii patru ani. 
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3. Autonomie și Administratie 

La scurt timp după ce am preluat rolul de președinte general, echipa a trebuit să abordeze discuția unui 

statut canonic propus pentru societatea noastră care urma să-și schimbe radical fundamentele de bază. A fost 

numit un comitet de lucru care să ne ajute să luăm decizia corectă și după luni de studii intense și 

consultarea cu diferiți experți, resultatul a fost respingerea oricărei încercări de a ne schimba identitatea, 

astfel încât să ne menținem independența și natura, fără nicio modificare a statutului nostru inițial (de 

asociație civilă destinată laicilor), rămânând credincioși Statutului dat prin decret papal în 1845 și Rezoluția 

Vaticanului „Corrientesis” din 1920. Aceasta înseamnă că ne-am menținut societatea unită și aliniată, așa 

cum au dorit-o cei șapte fondatori. 

 

În ceea ce privește administrația, am fost nevoiți să aducem ușoare modificări echipei de lucru (Consiliul 

și personal) pe parcursul acestor patru ani, dar acest lucru este firesc în orice instituție, pentru a pune 

oamenii potriviți în funcții pentru serviciile pe care Consiliul general le oferă. Sunt foarte recunoscător 

actualului personal și celor care au lucrat în consiliul de administrație în orice funcție, comisie, serviciu sau 

zonă. Multumesc tuturor, din suflet! 

Consiliul și-a mărit numărul de membri de la 8 la 12, crescând astfel transparența și ajutând să „facem 

bine”, prin consens și discuții colegiale, pentru sănătatea societății noastre. Azi, pentru prima dată în istoria 

Consiliului, avem un membru al SSVP în calitate de secretar general. 

Spiritul conciliator și diplomatic al liderilor noștri au contribuit la asigurarea corectitudinii rezoluțiilor 

Consiliului General aplicate cu transparență deplină. În prezent avem un Comitet foarte fidel și armonios, 

format din membri din întreaga lume. 

Sunt foarte mulțumit de progresele înregistrate de membrii structurii și de munca Vicepreședinților 

teritoriali și coordonatori   zonali. Au avut loc mai multe reuniuni teritoriale (Ibero-americane și portugheze) 

și altele sunt planificate a avea loc înainte de 2022 (asiatică, sud-americană, francofonă și africană). 

Membrii structurii, în special vicepreședinții teritoriali, au sprijinit necondiționat și le sunt foarte 

recunoscător pentru devotamentul, loialitatea și serviciul lor. 

 

4. Un nou birou 

Consiliului General și-a mărit activele. După un proces de negociere foarte favorabil, Consiliile 

superioare internaționale, întrunite în sesiunea plenară de la Oporto (Portugalia), în 2019, s-a aprobat 

vânzarea birourilor din Rue de Londres și achiziționarea noului sediu central din Rue de la Glacière (Paris). 

Acum avem o casă nouă, dublă față de cea precedentă, cu multe birouri, un auditoriu și o capelă, gata pentru 

creșterea SSVP, dacă vrea Dumnezeu, în următorii 50 de ani. Eu sunt foarte mulțumit că am fost 

președintele general care a condus acest proces și le mulțumesc tuturor celor care au colaborat la luarea 

deciziei. „Muzeul Ozanam”, finanțat de Consiliul naționalul francez, va fi găzduit în noile birouri și deschis 

tuturor membrilor. 

 

5. Deplasările internaționale și expasiunea internatională 

În acest timp, am vizitat aproximativ 40 de țări, ajungând pe fiecare continent. În majoritatea acestor 

națiuni, în special în Africa, a fost prima vizită făcută vreodată de un președinte general. Am învățat multe 

în fiecare țară pe care am vizitat-o, deoarece SSVP este plin de oameni geniali cu inițiative încurajatoare în 

numele celor mai vulnerabili. În multe locuri, a fost impresionant să văd cât de mult poate face SSVP pentru 

cei care au nevoie, chiar și cu puține resurse financiare. 

Suntem prezenți în 151 de teritorii și, prin urmare, avem multe culturi diferite. Cu toate acestea, SSVP 

este la fel, cu aceeași regulă, același steag, același logo și aceleași principii esențiale, bazate pe virtuțile 

Sfântului Vincențiu și axate pe caritate față de cei care suferă și pe creștere în sfințenie a iubiților noștri 

colegi membri. În acest fel, respectăm moștenirea celor șapte fondatori ai noștri. 

Într-adevăr, fiecare țară este diferită, deoarece condițiile economice, sociale și de mediu pot varia. Dar 

caritatea este întotdeauna aceeași: știm cum să-i servim pe cei care au nevoie, uneori chiar cu puține resurse 

materiale și financiare, așa cum o arătă realitatea în multe locuri. Dar și acolo, caritatea dedicată este activă, 

pentru că dragostea atinge orice: o mână prietenoasă pentru neputincioși, sfaturi iubitoare la momentul 

potrivit, o îmbrățișare pentru cei care suferă, toate acestea fac parte din ceea ce numim ‘caritate’. 
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Am reușit să ne extindem confederația cu membri noi din 5 teritorii: Vatican, Liberia, Albania, Insulele 

Cayman și Cipru. Toate fac parte din proiectul „SSVP Plus”. Mulțumesc Doamne! Avem mari speranțe de a 

aduce SSVP și în alte țări noi până la sfârșitul acestui mandate: inclusiv Grecia, San Marino, Maroc, 

Kazahstan și țările scandinave. 

 

6. Ajutor Internațional 

Natura umanitară si internațională a societății noastre s-a dezvoltat și a crescut anual, prin unele mari 

donații financiare de la consiliile superioare către alte regiuni nevoiașe ale lumii. Aceasta este caritate peste 

granițe, formând o rețea reală. Consiliul general asigură Fondul Internațional de Solidaritate (ISF), 

departamentul internațional de înfrățire și Comisia Internațională pentru Ajutor și Dezvoltare (CIAD), care 

împreună răspândesc solidaritatea în întreaga lume, furnizând peste 1 milioane de euro pe an în donații și 

sponsorizări pe proiecte sociale. În ultimele luni, in contextul pandemiei de coronavirus, donațiile au crescut 

și au fost destul de semnificative. 

Am organizat o întâlnire privind acțiunea internațională, cu toți delegații regionali pentru proiecte 

speciale, formarea celor 12 vicepreședinții teritoriale, pentru a alinia activitatea sprijinirii Consiliului 

General pregătirea și propunerile de proiecte din partea consiliilor naționale cu procesele de finanțare ale 

CIAD și a stabili procedure pentru acestea. 

 

7. Relații Instituționale 

Relațiile cu Biserica și cu Familia Vincentiană nu au fost niciodată mai strânse sau mai bune. SSVP 

aparține diferitelor „ministere” oficiale, consiliilor pontificale și organelor Sfântul Scaun. Prin Consiliul 

General, organizația noastră a participat la evenimente majore și discuții promovate de Biserică. Am avut 

onoarea de a mă întâlni cu Papa Francisc de patru ori; deși scurt, aș putea oferi întotdeauna rapoarte 

Pontifului Suprem despre activitatea SSVP din întreaga lume. 

În ceea ce privește familia Vincentiană, am luat parte la toate întâlnirile și evenimentele executive, la 

nivel mondial și continental, precum și celebrarea celor 400 de ani de la carisma Vincentiană, arătându-ne 

sprijinul total, cooperare și muncă comună. 

De asemenea, am lucrat activ la Națiunile Unite, căutând protocoale de colaborare, schimb de experiență 

și noi eforturi pentru a servi mai bine celor mai nevoiași, exprimându-ne opiniile și opinii cu privire la 

propunerile și obiectivele care ar putea fi în concordanță cu carisma Vincentiană. Eu am a vizitat delegațiile 

noastre ONU la Geneva și New York, am fost în legătură cu ambasadorii, guvernul și autoritățile de acolo, 

politicieni, asistenți sociali și consultanți internaționali. De asemenea, ne gândim la înființarea unui birou în 

New York pentru a face cunoscută activitatea SSVP în favoarea săracilor. 

Un alt accent pentru acțiunea noastră instituțională s-a pus pe relațiile strânse cu diferite organisme 

caritabile internaționale precum Scouts, Caritas și Rotary Club, pentru a împărtăși experiențe noi. Medalia 

“Speranță în Caritate” pe care am stabilit-o în 2017, a contribuit foarte mult la o colaborare mai strânsă între 

SSVP și aceste organizații, îmbunătățind îngrijirea noastră pentru cei mai nevoiași. În cele din urmă, SSVP a 

fost, de asemenea, recunoscut și recompensat de diferite organe legislative din întreaga lume, prin 

intermediul titluri onorifice primite atât de mine, cât și de alți membri ai Consiliului General. 

 

8. Spirtualitate și Formare 

Pentru formarea spirituală ne bazăm pe atenția constantă a Congregației Misiunii care ne-a ghidat de la 

începutul acestui mandat. Consilierul nostru, părintele Andrés Motto, fiind un mare cărturar, cu o 

spiritualitate profundă, este directorul IFC (Centrul de Formare Internațională pentru Congregația Misiunii), 

bine fixat în originile SSVP, și mai ales ale fericitul Antoine-Frédéric Ozanam. SSVP are relații excelente cu 

această congregație dar și cu celelalte ramuri vicentiene. Mai mult, am semnat deja un acord de colaborare 

cu Asociația “Teologia Sfântului Vincent de Paul” (RSV) pentru activități istorice, profesionale, chestiuni 

administrative și de instruire și căutăm colaborări suplimentare cu alte ramuri. 

Un alt punct important este formarea. În acest sens, a avut loc o întâlnire internațională cu delegați 

teritoriali de formare și a celor 12 delegați teritoriali pentru proiectele plus, unde am făcut schimb de 

experiențe și discutat cum să acționăm împreună, pe baza unor propuneri de îmbunătățiri ale procedurilor 

noastre. „Programul de instruire universal” a crescut de la 12 la 16 module online, disponibile în patru limbi. 
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În ultimii patru ani au fost lansate aproximativ 10 cărți noi despre familia Vincentiană. Scrisorile circulare 

ale Președintele General, dintre care cinci au fost publiate în 2016, contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea 

formării membrilor noștri. 

 

9. Cei 7 fondatori 

Memoria și moștenirea celor șapte fondatori este un alt punct central al acestui mandat, prin 

intermediul muncii comisiei internaționale pentru cercetări istorice. Nu a existat niciodată atât de multă 

profunzime în studii, atâtea discuții, atâtea cercetări asupra iubiților noștri fondatori. Am început „tematica 

anul”, cu concursuri internaționale de scriere și festivalul de film. Mai mult, promovăm vizite la mormintele 

fondatorilor. Și suntem binecuvântați și de Dumnezeu cu descoperirea portretului lui Félix Clavé și cu 

compoziția piesei „Șapte fondatori”. În curând vom publica o carte a câștigătorilor de eseuri din concursurile 

anuale, extinzând accesul la biografiile fondatorilor. Eu cred că toate aceste inițiative ne aduc din ce în ce 

mai aproape de vremurile când s-au pus bazele societății noastre. 

Ne-am îndreptat atenția și asupra rolului jucat de Amélie Soulacroix Ozanam în povestea SSVP, întrucât 

s-au împlinit 200 de ani de la nașterea ei anul acesta (1820/2020) pe 14 august. În acest scop, această zi a 

fost declarată „Ziua internațională a femeii SSVP” și a fost publicat un eseu despre viața ei. 

În prezent, Consiliul lucrează cu intens la canonizarea lui Ozanam. La începutul mandatului nostru, am 

primit un e-mail despre o vindecare cu adevărat impresionanta din Brazilia și am încercat imediat accelerea 

procesul, numind un vice-postulator, lucrând cu postulatorul de la Roma, pr Giuseppe Guerra, din 

Congregația Misiunii. Pe lângă acest caz din Brazilia, există si alte miracole posibile, din Venezuela, Anglia 

și Franța, care ar putea fi prezentate de asemenea la Vatican mai târziu. De asemenea, am propus ca Ozanam 

să poată fi declarat „Doctor al Bisericii”. Acest lucru ne ajută foarte mult pe drumul de canonizarea. 

 

Comunicarea și Tinerii 

Calitatea comunicărilor noastre s-a îmbunătățit cu adevărat. Site-ul a fost mult reorganizat cu structuri 

mai atractive și informative. Sigla, aprobată prin vot la adunarea generală a Consiliului din 1999 la Fatima 

(Portugalia) a fost ușor modificată și este acum utilizată de 70% din Consiliile Superioare. Publicată 

trimestrial, revista digitală „Ozanam Network” este plină de știri, materiale de formare spirituală și 

informații despre proiectele, programele și inițiativele în curs ale Consiliului General. 

Lucrăm la un nou videoclip instituțional, cu povești inspiraționale. Numărul de accesări pe rețelele 

noastre de socializare crește, iar numărul de adepți pe toate căile de comunicăre Consiliului General mass-

media (Facebook, Twitter, Instagram și YouTube) crește în fiecare zi. Ozanam TV transmite principalele 

întalniri și evenimente ale Consiliului General în direct și oferă servicii Familiei Vincentiene. Pentru prima 

dată în istoria noastră, președintele general a participat la interviuri online (talk-show) cu membri din 

întreaga lume, cel puțin de două ori pe an. De asemenea, au existat mai multe declarații publice despre 

subiecte sociale și organizaționale, vorbind, printre altele de probleme morale, împotriva avort, intoleranță, 

violență împotriva femeilor, subiecte în favoarea promovării păcii în întreaga lume și urmând exemplul lui 

Ozanam ca înaintaș al învățăturii sociale a Bisericii. 

În domeniul tineretului, copilăriei și adolescenței, Consiliul general a făcut, de asemenea, mari progrese. 

„Ziua internațională a tineretului SSVP” a fost stabilită la 4 iulie (ziua de sărbătoare a Bl. Pier Giorgio 

Frassati). Am lansat o „Colecție specială pentru tineri” (care va avea loc în luna iulie a fiecărui an), apoi 

Întâlnirea internațională a tinerilor SSVP (Salamanca 2018), umatoarea fiind stabilită pentru iunie 2024. 

Publicam manuale, programe și broșuri pentru a ajuta Consiliile Naționale să se mute în mediul universitar, 

precum și pentru a invita mai mulți tineri în SSVP. 

Când m-am alăturat SSVP, aveam doar 15 ani, așa că sunt sigur că investițiile în formare și integrare 

pentru participarea tinerilor la conferințe este esențială pentru viitorul societății noastre și pentru serviciul 

acesteia dedicat celor mai nevoiași. Într-adevăr, poate vă așteptați la mai mult de la mine pentru dezvoltarea 

de programe și inițiative ce îi privesc pe tineri. 

 

10. Pandemia Coronavirus 

Aceste ultime luni când pandemia Covid-19 s-a manifestat în toata lumea au fost dureroase pentru 

omenire. Intreaga lume a fost afectată, la fel și Societatea noastră Sfântul Vincent de Paul. Au fost decese 
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printre oamenii pe care îi ajutăm, printre membrii și prietenii din familia Vincentiană, și membri ai 

Bisericei, precum și rude și prieteni. Cu toții am suferit mult; durerea este imensă. 

Dar speranța se află în sufletul Vincențianului, așa cum spune statutul nostru, și așa cum apare în logo-ul 

nostru și în steagul nostru: „Serviți în speranță”.  Toate țările au fost extrem de generoase la apel pentru 

donații venit de la Consiliul General și astfel caritatea s-a răspândit peste granițe. În timpul pandemiei, 

Consiliul general și-a continuat activitatea neîncetat. 

Pandemia ne-a arătat că viața s-a schimbat și că SSVP va trebui, de asemenea, să o facă. Adaptați-vă la 

timpurile pe care le trăim, fără a vă îndepărta vreodată de principiile noastre fundamentale! Regulile noastre, 

procedurile, campaniile noastre și modul în care lucrăm au fost cu siguranță deja afectate și am avut ocazia 

să reflectăm foarte serios asupra oportunităților noastre de îmbunătățiri viitoare. 

 

11. Cuvânt de încheiere 

În acești patru ani, Dumnezeu a fost foarte bun cu noi. El ne umple cu puterea de care avem nevoie, 

depășește adversitatea și necazurile, ferindu-ne de situațiile care pot provoca confuzie, dezinformare, critici 

nedrepte și stres inutil (Ieremia, 20, 10-13). Dumnezeu ne protejează și ne întărește (Fil. 4, 13), permițând 

realizarea tuturor planurilor noastre (Prov. 19,21). Eu sunt cel mai norocos președinte general din lume și 

mă bazez pe toate consiliile superioare pentru a continua pe această cale. 

De la începutul mandatului nostru, dorința noastră a fost să aducem Consiliul General Internațional mai 

aproape de toți membrii, oferind consiliilor superioare mai multe servicii și fiind mult mai eficace pentru 

toate țările membre ale Confederației. Consiliul General este „protectorul legii și păzitorul unității ”; cu cât 

acest Consiliu este foarte apreciat și iubit, cu atât va fi mult mai înțeles și recunoscut ca veriga principală în 

marea rețea de caritate. 

Este un mare privilegiu, o mare onoare și o responsabilitate imensă ca președinte general să pot servi toți 

colegii mei din întreaga lume, precum și un mare compliment pentru SSVP brazilian, care a realizat cel mai 

mare număr de membri și de conferințe, dar și lucrări sociale. Provin dintr-o țară în curs de dezvoltare, cu 

multe provocări sociale, morale și economice, și aduc cu mine această perspectivă, această cultură și acest 

mod de a vedea lumea. Nu voi face niciodată pe placul tuturor, dar știu că dau mereu 

 tot ce am mai bun pentru Societatea Sfântul Vincent de Paul. 

În cele din urmă, sunt trei lucruri pe care vi le cer: roagați-vă pentru mine, slujiți săracii cu dragoste 

adevărată și mențineți unitatea în cadrul Societății Sfântul Vincent de Paul. Fie ca Sfânta Fecioară Maria să 

ne lumineze, iar Sfântul Vincențiu să ne arate întotdeauna virtuțile de care avem cea mai mare nevoie pentru 

a sluji celor mai săraci oameni din lume. 

Sper din toată inima că lumea post-pandemică va fi mai generoasă, mai tolerantă și mai solidară, și că 

membrii noștri pot lucra mai eficient, în moduri practice, pentru a reduce sărăcia materială, morală și 

spirituală din toată lumea.  

Dumnezeu să ne binecuvânteze! 

Aș dori să dedic rezultatele acestui mandat memoriei fratelui nostru plecat la cele vesnice, Amin 

Abouhamad de Tarrazi, al 12-lea președinte general, care a decedat în ianuarie 2019 și al cărui exemplu l-

am urmat ca vincențian. 

 

Cu salut Vinențian, împreună cu Fericitul Clave, să slujim în speranța, al vostru 

 

Renato Lima de Oliveira 

Al 16-lea Presedinte Internațional General 

 

Paris, 9 Septembrie 2020 

Traducere: Marilena Bartic 

 

 

 

 

 


