26 de agosto de 2019

Notícias do Brasil
Educandário, festa da padroeira e
retiros anuais.

Venerável Georges Bellanger
Aniversário de sua morte
no dia 16 de agosto de 1902.

Ordenações em Bouaké
Cinco RSV foram ordenados
pareswbíteros na África do Oeste.

ANIVERSÁRIO DA MORTE DO PADRE BELLANGER

Capelão dos jovens e Mestre dos noviços
Georges Bellanger era um jovem Padre de Arras, piedoso e zeloso. Desejando
seguir Cristo na vida religiosa, entrou em nossa Congregação no dia 2 de julho
de 1898. Dotado de uma alma santa, ele se dedicou junto aos jovens militares.
Em seguida, considerando a qualidade da sua fé e a sua experiência junto à
juventude, foi nomeado mestre dos noviços de nosso Instituto.
Ao longo de sua vida sacerdotal e religiosa soube unir dois amores inseparáveis:
um amor profundo para com o Santíssimo e uma devoção apaixonada pela
Virgem Maria, Mãe do Bom Conselho. Com o rosário na mão, ele sabia tocar o
coração dos jovens pela pregação sempre cheia de ternura, a mesma de Maria,
pela qual se descobre o rosto misericordioso do Pai e aquela de Jesus que levanta
o homem fraco e que coloca em seus ombros a ovelha perdida.

Venerável Georges Bellanger s.v.

Atingido pela tuberculose, morreu no dia 16 de agosto de 1902 com a idade de
41 anos.
Apresentemos ao Venerável Padre Bellanger nossas intenções, pedindo a Deus
a sua beatificação!

De novo em Roma!

Padre Bertin deu a entrada para obter o visto italiano...
Enquanto todos estão de férias, o Padre Bertin voltou à canícula romana para
depositar os documentos em vista do " visto italiano ". Após mais de três meses
de espera e de adversidades, nosso Superior geral pode finalmente regularizar
sua situação. Mas será necessário ainda ser paciente... tem um encontro no dia
27 de agosto para a impressão digital... Se tudo estiver correto, em dois meses,
no mínimo, terá em mão o seu "permesso di soggiorno" válido por dois anos...!
Por isso será quase necessário estar atento à próxima renovação e não ter que
fazer tudo como na primeira vez...
A Providência ajudou e o Padre Bertin foi para Paris a fim de pregar o retiro anual
dos RSV da Província da França do dia 19 ao dia 26 de agosto.

Com o nosso amigo Bruno

Rezemos pelas intenções de nosso Superior geral!

NOTÍCIAS DO BRASIL

Educandário, festa patronal e retiro anual
O Irmão Gilson Jorge é diretor da obra do Educandário de Marília, lugar da nossa
implantação no Brasil. A obra prossegue a sua missão junto às crianças e aos
adolescentes necessitados de reforço escolar e educativo. Foi com alegria que
estes meninos participaram na festa da padroeira da paróquia Santa
Isabel. Parabéns às crianças, aos adolescentes e aos educadores!

Pe. Gabriel Fortier, decano dos RSV

Os dois mais jovens RSV e os dois mais velhos
Alguns poderiam acreditar que o Padre Gabriel e o Padre Pedro, os mais idosos
da Província, rivalizam‐se pelo posto do ancião mais charmoso... Mas parece que
a boa forma de cada um é um dom do Céu para toda a comunidade.
A comunidade de Marília recebeu a visita do Padre Julien Masson, RSV
canadense, que foi missionário no Brasil durante numerosos anos. Ele veio com
leigos de Montreal, a fim de implantarem o ECC (Encontro dos Casais com Cristo)
em terra canadense.
Por último, os RSV do Sudeste do Brasil viveram um tempo de graças por ocasião
do seu retiro anual que foi pregado por Dom Eugenio Rixen, bispo da diocese
de Goiás.
Irmão Gilson e Padre Julien

Os RSV do Sudeste do Brasil com o seu pregador

AS COMUNIDADES DE JOÃO PESSOA E DE SÃO GONÇALO

Retiro anual para os RSV do Nordeste
Do dia 3 ao 7 de julho, os RSV do Nordeste, São Gonçalo e Joao Pessoa, viveram o seu retiro anual na Casa dos Discípulos
da Mãe de Deus em Parnamirim. Pregado pelo Padre Antônio, missionário redentorista, foi um tempo favorável para a
oração e o encontro pessoal com o Senhor. Demos graças a Deus!

Os RSV do Nordeste do Brasil com o seu pregador

ORDENAÇÕES PRESBITERAIS EM BOUAKÉ

Cinco novos Presbíteros RSV na África do Oeste

Padre Euloge Dabire ‐ Padre Jean‐Louis Singanin ‐ Padre Louis Djoré
Padre Marcel Babou Baki ‐ Padre Yves Adjabou

Dom Paulo‐Siméon Ahouanan Djro, arcebispo de Bouaké, Padre Bertin Sanon e Padre Gilles Morin

Os Irmãos e os junioristas da África do Oeste

A primeira missa na paróquia São Vicente de Paulo de Bouaké

Demos graças a Deus por sua fidelidade e ternura
para com os nossos jovens Irmãos e para com nossa Família religiosa!

As próximas datas:
7 de setembro: Entrada dos novos candidatos no Noviciado internacional
8 de setembro: Profissão temporária dos noviços
Do dia 10 ao dia 13 de setembro: Conselho geral em Paris

Info RSV

Religiosos São Vicente de Paulo - info@r-s-v.org
Visitem o nosso sítio WEB: www.r‐s‐v.org

