5 de fevereiro de 2019

Ordenação diaconal
Seis RSV da África do Oeste foram
ordenados diáconos em Paris.

Noviciado no Brasil
Quatro jovens iniciaram seu
noviciado em São Gonçalo.

Dia mundial dos pobres
Dois encontros com os pobres: em
Paris e em Lévis (Québec)...

SEIS RSV ORDENADOS DIÁCONOS EM PARIS

Os Irmãos Louis, Euloge, Yves, Félix, Marcel e Jean-Louis
No sábado, 5 de janeiro, na paróquia Nossa Senhora de La Salette em Paris, seis
jovem RSV foram ordenados diáconos, rumando para o presbiterato: Irmão Louis
Djoré, Irmão Euloge Dabiré, Irmão Yves Adjabou, Irmão Félix Dessa, Irmão
Marcel Baki e Irmão Jean‐Louis Singanin, todos da Vice‐província da África do
Oeste.
Foram ordenados por Dom Denis Jachiet, bispo auxiliar de Paris, na presença do
Pe. Bertin Sanon, Superior geral, do Pe. Gilles Morin, Superior provincial da
França e do Pe. Vincent de Paulo Boady, Superior provincial da África do Oeste.
O retiro preparatório foi pregado pelo Pe. Gilles Morin, do dia 27 de dezembro
ao dia 2 de janeiro, no Mosteiro Saint‐Pierre de Solesmes. Durante estes 6 dias
de preparação, eles meditaram sobre os textos que tratavam do seu futuro
ministério como diáconos, especialmente o da instituição dos sete diáconos (Atos
6,1‐7) e sobre as três dimensões da diaconia: a palavra, a liturgia e a caridade.
Prosseguirão sua formação na Casa Maurice‐Maignen em Paris, bem como seus
estudos no Colégio dos Bernardins. Foram nomeados em nossas comunidades
paroquiais parisienses para o serviço dominical: os Irmãos Louis e Marcel na
Paróquia Nossa Senhora de Graça, os Irmãos Euloge e Félix na Nossa Senhora do
Bom Conselho, o Irmão Yves na Nossa Senhora de Nazaré e o Irmão João‐Louis
na Nossa Senhora de La Salette.
Os novos diáconos agradecem a todos que os apoiaram pela oração e pela sua
presença. Rezemos por eles!

Pe. Noël (formador). Ir. João‐Louis, Ir. Euloge, Ir. Marcel, Dom Jachiet, Ir. Félix, Ir. Louis, Ir. Yves, Padre Vincent (Provincial)

INÍCIO DO NOVICIADO NO BRASIL

Formar Cristo em si em vista da vida consagrada
Em São Gonçalo do Amarante no
Nordeste do Brasil (Rio Grande do
Norte), quatro jovens brasileiros
iniciaram o noviciado.
P. Tito (formador),
Ir. Adolfo e Ir. Ricardo,
Ir. Thiago e Ir. Jucélio,
Ir. Francisco (formador)

Entre os dias 1º e 06 de janeiro de 2019, na fraternidade de São Gonçalo do Amarante, aconteceu o retiro de abertura
do noviciado canônico da Província. Teve início com a celebração eucarística da solenidade da Santa Mãe de Deus, no dia
1 de janeiro, e foi orientado pelo Padre Márcio Artioli de Oliveira, sv, pároco em João Pessoa.
No convite à experiência do profundo silêncio, as reflexões introduziram os irmãos na espiritualidade do noviciado que é
um tempo forte que deve ser vivido, para aprofundamento do conhecimento sobre carisma RSV, da descoberta da beleza
da vida consagrada, do conhecimento de si onde "inicia‐se às coisas espirituais, ao espírito de oração, à vida interior, às
condutas da graça", dando os primeiros passos para formar o Cristo em si mesmo e, formando o Cristo, anunciá‐Lo com
alegria a todos. A missa de abertura do noviciado foi presidida pelo Padre Márcio, sv, que nomeado pelo Provincial, Padre
José Carlos Rodrigues, sv, decretou oficialmente aberto o noviciado.
Os noviços foram confiados a seus formadores: Padre Tito Marega e o Irmão Francisco Mungiaka.
Peçamos a Maria, que é modelo dos consagrados, que interceda pela perseverança destes irmãos e rezemos para que os
noviços de nossa pequena família vivam intensa e profundamente este tempo forte de habitação de Deus, esperando
que esta marca seja profunda, uma vez que acreditamos na verdade de nossas Constituições que nos dizem "se a marca
for profunda, a alma permanecerá firmemente marcada por ele". São Vicente de Paulo rogai por nós!

Ir. Adolfo Barbosa, Ir. Ricardo de Lima, Pe. Tito Marega, Pe. Márcio Artioli, Ir. Francisco Mungiaka, Ir. Thiago Melo de Sales, Ir. Jucélio Vieira

ALGUMAS ATIVIDADES VIVIDAS EM NOSSAS ENTIDADES

FRANÇA
Do dia 14 ao dia 21 de janeiro foi realizado o 1o retiro anual dos RSV da França. Participaram 17 religiosos e foi pregado
pelo nosso Superior geral, o Padre Bertin Sanon. Acconteceu em Longiron (Noviciado internacional), perto de St‐Etienne.

50 anos do Lar Nossa Senhora de La Salette
No dia 18 de novembro, foi o jubileu do 50o aniversário do Lar Nossa Senhora de La Salette, que acolhe e acompanha,
há meio século, estudantes em nossa Casa‐Mãe, na rua de Dantzig.

Celebração na igreja de La Salette ‐ Padre Philippe Mura, Superior e pároco

O Padre Bertin com o Irmão Jean‐Marc Miele, diretor do Lar [leiam as palavras do Ir. Jean‐Marc]

Dia mundial dos pobres em Nossa Senhora do Bom-Conselho
No âmbito do Dia mundial dos pobres, criado pelo Papa Francisco, o Conselho Paroquial Caritativo da Paróquia Nossa
Senhora do Bom Conselho em Paris teve a idéia de organizar um encontro fraterno para lutar contra a maior das
pobrezas do nosso tempo: a solidão, que vem, frequentemente, se acrescentar à uma aflição material ou física.

Este encontro começou por um concerto de violão flamenco. Em seguida, todos, artistas e público, foram convidados a
se encontrar para um ágape fraterno nas salas paroquiais. Foram os membros da Conferência São Vicente de Paulo que
se encarregam do buffet, que tinha sido fornido generosamente pelas padarias da paróquia.
O ambiente fraterno era palpável, a alegria aparecia nos olhos de todos. Citam, por exemplo, os paroquianos que vieram
com um ou vários bolos, os que foram bater na porta de um vizinho que sabiam viver sozinho, os que foram procurar
pessoas com mobilidade reduzida, e especialmente os cinquenta residentes do Centro Robert Doisneau, trinta e quatro
dos quais em cadeira de roda. E ainda os que, simplesmente, estavam presentes e foram ao encontro do seu próximo.
Cada um chegou com as suas pobrezas, mas todos voltaram com o coração cheio de amor.
Ir. Olivier Lecertisseur s.v.

Renovação dos votos no dia 21 de novembro

Paris

St-Etienne

CANADÁ
Festa de Natal no Domaine Bordeaux

Festa de Natal no Patrô Laval

Festa da Epifania com os RSV e Associados - Fraternidade do Patrô Laval

Dia mundial dos pobres no Patrô de Lévis
Por ocasião do Dia mundial dos pobres, doze cidades foram escolhidas pelo Vaticano para organizarem um
acontecimento significativo. Québec foi uma delas. Para este dia, o arcebispo, S.E. o Cardeal Lacroix, escolheu a
"Refeição fraterna do Patrô de Lévis" para reunir os pobres e celebrar com eles.

[Veja a reportagem TV com o Irmão Jean Tremblay s.v e o Cardeal Lacroix]

Nova paróquia em Québec
No dia 13 de janeiro de 2019, na igreja de Sainte‐Angèle de St‐Malo (onde temos a Casa provincial dos RSV)
foi realizado o lançamento da nova paróquia de Sainte Marie‐de‐l' Incarnation,
juntando as paróquias Saint‐Roch, São‐Sauveur, Sainte‐Angèle, Notre‐Dame de La Récouvrance.

Padre Michel Drouin, pároco

Padre Alain Fiset, vigário

O Padre Matteo Marinucci (vigário, ordenado Padre em julho passado).
com a colaboração dos Religiosos São Vicente de Paulo, contando com o Padre Roger Laberge.
Ver o álbum foto: https://www.flickr.com/photos/abelda/albums/72157705810802184

ÁFRICA DO OESTE
Votos perpétuos no Burkina Faso
No dia 30 de dezembro, no Santuário Nossa Senhora de La Salette de Bobo Dioulasso, se deram os votos perpétuos do
Irmão Jean‐Éric Nahounou. Foi o Padre Bertin Sanon, Superior geral, que recebeu os votos do nosso Irmão.
Demos graças a Deus!
Parabéns ao Ir. Jean‐Éric!

Casa da Infância de Bouaké
Claire e Antoine Pagador: "Somos dois voluntários franceses em missão. por um ano, na Casa da Infância de Bouaké. Estamos
felizes em poder dar‐lhes notícias sobre a Casa. Atualmente temos 80 crianças, sendo 29 externas e 51 internas! O projeto é
muito bonito, mas falta realmente espaço. Trabalhamos na esperança de poder abrir, em breve, um segundo centro para
desafogar a Casa da infância e poder acolher mais crianças. Claire e Antoine "
[Reportagem na próxima edição de Info RSV]

Congo
A vida das nossas comunidades da Vice‐província do Congo foi marcada pelas eleições. As nossas comunidades
estiveram privadas de comunicações via Internet. Após o anúncio dos controveros resultados, que foram manchetes nos
meios estrangeiros de comunicação, o Padre Marc‐André Couture mandou notícias:
"A vida retomou seu curso normal e temos acesso às redes sociais, SMS e aos meios estrangeiros de comunicação social.
Estamos bem aqui em Kinshasa. O espírito das fraternidades permanece excelente. Não tivemos manifestações violentas
como em certos bairros da capital e, sobretudo, no leste do país, após o anúncio do vencedor contestado. Perdemos uma
semana de cursos nas escolas e conhecemos dias de incerteza, ligados às eleições. [...]
Temos um novo presidente, o Sr. Félix Tshisekedi. As pessoas em geral estão decepcionadas, mas, mesmo assim esperam
que algo virá de bom. O arcebispo de Kinshasa expressou seu temor. Sua mensagem não foi adulterada pelo antigo
sistema. Ele convidou o novo presidente a se lembrar de onde ele veio, que veio do povo, e que o lema do seu partido é "O
povo por primeiro! "
Rezemos para que os líderes se deixem tocar pela miséria do povo e trabalhem realmente para o seu bem!

Casa generalícia
Todos os cinco religiosos da fraternidade da Casa generalícia se reencontraram
reunidos, pela primeira vez, desde a chegada do Irmão Alexis. O nosso Irmão
Bernard Palot está de volta a Roma após seis meses de ausência. Nosso Superior
geral nos deu a alegria da sua presença.
O Padre Bertin partirá com Padre Alain Fiset para a África do Oeste, para uma
visita canônica, do dia 1º de fevereiro ao dia 3 de março.
O Conselho geral, os Superiores provinciais e os formadores do Noviciado e do
Juniorato internacional estarão reunidos em Roma do dia 9 ao dia 16 de março.

O Irmão Bernard, com o seu talento
de artista, esculpiu um tríptico em
madeira para Padre Bertin.

A comunidade em visita ao Mosteiro Sainte‐Marie de Farfa

São Bertin,
a Virgem e o Menino Jesus e
São Vicente de Paulo

Pe. Yvon ‐ Pe. Richard ‐ Pe. Bertin ‐ Ir. Bernard ‐ Ir. Alexis

Info RSV

Religiosos São Vicente de Paulo - info@r-s-v.org
Colaboraram na redação e com as fotos:
Sr. Antoine Do, Ir. Jean‐Louis Singanin, Ir. Thiago Melo de Sales, Ir. Jean‐Marc Miele,
Ir. Olivier Lecertisseur, P. Pierre Busque, Ir. Anthony Royon, Ir. Jean Tremblay
Pe. Yvon Sabourin
Visite o nosso site WEB: www.r‐s‐v.org

Cancelar a inscrição a Info RSV:

[Cancelar]

