Confederação Internacional
Sociedade de São Vicente de Paulo
Conselho Geral Internacional
16º Presidente Geral

Carta 36/2018
Paris, 24 de julho de 2018.

Ao confrade
GASPAR LUIZ MARTINS
Presidente do Conselho Metropolitano de Goiânia
Av. Paranaíba, nº 500 – Setor Central
74020-010
Goiânia - GO
Telefone: (62) 3233-5323
E-mail: presidencia@ssvpcmg.org.br

Cópia para: Vice-presidente Territorial Internacional América 3, cfd. Júlio César M. de Lima.
Presidente do Conselho Nacional do Brasil, cfd. Cristian Reis da Luz.

Assunto: Acompanhamento da Visita Regulamentar do Presidente Nacional a Goiânia.

Estimado presidente Gaspar,
1.
Por gentileza, transmita os meus sinceros agradecimentos a todos os confrades e consócias que
participaram da visita regulamentar do presidente nacional, confrade Cristian Reis da Luz, à reunião mensal do
Conselho Metropolitano de Goiânia (CMG), realizada no último dia 22 de julho, da qual eu também tive o privilégio
de ter comparecido.
2.
O convívio com os dirigentes, a presença dos ex-presidentes do Conselho Metropolitano, a palestra
do presidente nacional e a troca de experiências entre os vicentinos foram os pontos altos da reunião. Aprendi muito
ao escutar todos vocês na partilha de suas vivências, além dos relatos detalhados das atividades dos Conselhos
Centrais e dos departamentos do CMG.
3.
Fico muito contente e tranquilo ao perceber que a Sociedade de São Vicente de Paulo na área do
Conselho Metropolitano de Goiânia está em excelentes mãos. As lideranças que temos são plenamente capazes, com
a graça de Deus, de superar todos os desafios que se apresentam na administração das Conferências, dos Conselhos e
das obras.
4.
Novamente, agradeço a todos pelo apoio dado na divulgação dos principais projetos, programas e
iniciativas internacionais que estão sendo levados a cabo pelo Conselho Geral, a fim de que os vicentinos da área do
CM de Goiânia possam estar sempre bem atualizados sobre as ações em mancha. Mais detalhes podem ser obtidos
no site do Conselho Geral: www.ssvpglobal.org. Peço suas orações por mim e por toda a diretoria internacional.
Servindo na esperança.

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral

Lema do Mandato 2016/2022: “Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o ultimo de todos e aquele que serve a todos (São Marcos 9, 35b)
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