
SSVP - Vicentinos 

A Sociedade de São Vicente de Paulo, conhecida pelas iniciais SSVP, é uma 

organização e um movimento católico internacional de leigos, muito 

conceituada, com 179 anos de funcionamento foi fundada em Paris, França, 

no ano de 1833, por Antônio Frederico Ozanam (na época com 20 anos de 

idade) e alguns companheiros. Organizada sob forma de Federação 

Internacional, é acreditada junto a Santa Sé e a ONU como instituição que 

se dedica ao serviço voluntário de promoção humana e assistência social. 

A data em que se considera a implantação oficial da Sociedade de São 

Vicente de Paulo no Brasil é 16/11/1872, data da agregação da Conferência 

São José do Rio de Janeiro. 

A unidade da SSVP no mundo é representada por sua Regra (Regulamento) 

e busca sempre em sua ação um trabalho de maior contato e aproximação 

com a Igreja, através do Clero. Nenhuma obra de caridade é estranha a 

SSVP. Sua ação compreende qualquer forma de ajuda, por contato pessoal, 

no sentido de aliviar o sofrimento e promover a dignidade e a integridade 

do homem. A SSVP não somente procura aliviar a miséria, mas também 

descobrir e remediar as situações que a geram. Leva sua ajuda a quantos 

dela precisam, independentemente de raça, cor, nacionalidade, credo 

político ou religioso e posição social: daí a existência das chamadas Obras 

Unidas (asilos, creches, orfanatos, abrigos para migrantes, hospitais, 

centros sociais comunitários, dispensários etc). Os membros da SSVP, 

confrades e consócias (ou simplesmente Vicentinos), são unidos entre si 

pelo espírito de pobreza e partilha. Formam, no mundo inteiro, com 

aqueles a quem prestam auxílio, uma só família, buscando contato com 

todos os demais movimentos e organizações inspirados em São Vicente de 

Paulo: a Família Vicentina. 

A atuação dos vicentinos é prestar assistência voluntária absolutamente 

gratuita através de visitas domiciliares semanais, sobretudo idosos, 

doentes, viúvos e desemparados. Nessas visitas semanais, distribuímos 



quilos de suprimentos e encaminhamos e orientamos quantos providências 

para as necessidades de atendimento médico-hospitalar, de orientação 

cívica e religiosa, de cursos profissionalizantes e de construção de moradias 

para essas pessoas carentes. Nenhuma forma de ajuda ou obra de caridade 

é estranha ao trabalho da SSVP, que mantém ainda o funcionamento de 

hospitais públicos (Santas Casas) localizados em diversos estados da 

Federação. Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida praticamos a caridade á 

mais de 28 anos, a fundação da Conferência Nossa Senhora Aparecida na 

Matriz deu-se em 18/03/1984 e na Comunidade Sagrada Família à quase 11 

anos, Conferência Sagrada Família fundada em 28/10/2001. 

 


