26 de novembro de 2019

Ordenação do Padre Félix Dessa
Um novo Padre ivoiriense
para a nossa Família religiosa.

Um prêmio para o Santuário
Um prêmio nacional foi concedido
pela reforma do nosso Santuário.

Peregrinação N. S. das Vitórias
De acordo com os nossos primeiros
Irmãos, oração pelas vocações...

PROGRAMA DO NOSSO SUPERIOR GERAL





9 de novembro: Ordenação do Irmão Félix e 50 anos de presença em Costa de Marfim.
16 de novembro: Votos perpétuos dos Irmãos Lucien e Benjamin em Kinshasa.
26 de novembro: Assembléia geral dos Superiores gerais (USG) em Roma do dia 26 ao dia 28.
2 e 6 de dezembro: Conselho geral em Roma

O NOVICIADO INTERNACIONAL RECEBE TRÊS OUTROS NOVIÇOS

Em Longiron, sete jovens prosseguem a sua formação
Graças à Providência e à ajuda da nossa Santa Mãe Igreja (para a obtenção dos
seus vistos), um jovem da Áfica do Oeste e dois outros postulantes congoleses
viajaram para a França e fizeram a sua entrada no Noviciado Internacional em
Longiron.
O Irmão Wilfried da África do Oeste no dia 12 de outubro, os Irmãos Victor e
Merlin do Congo no dia 26 de outubro, foram acolhidos pelos formadores:
Padre Maurício Martins Netto, Irmão Anthony Royon e Padre Aimé Tsoki.
Ir. Léon, do Burkina Faso
e Ir. Alexandre da França

Ir. Natal da Costa de Marfim
e Ir. Cirilo do Benim

ORDENAÇÃO EM BOUAKÉ NA COSTA DE MARFIM

Um novo sacerdote RSV: o Padre Félix Dessa
Para completar a alegria dos 50 anos de presença RSV na Costa de Marfim, o
Senhor nos concedeu ter um novo padre em nossa família religiosa. No dia 9 de
novembro, o Irmão Félix Della DESSA foi ordenado.
O Padre Félix, 33 anos nasceu em Gagnoa (Costa de Marfim) na paróquia onde
trabalhavam os RSV. Foi no Patrô de Bouaké que descobriu a sua vocação
religiosa, estando no meio dos Irmãos e Padres missionários, que se dedicaram
neste bairro da paróquia St‐Martin..
O Padre Félix foi acompanhado pelos seus Irmãos RSV da África do Oeste, pelo
delegado do Conselho Geral, o Irmão André Ouani, pelo Superior geral, Padre
Bertin Sanon, pelo Provincial da França, Padre Gilles Morin, bem como pelo
Irmão Anthony Royon, formador no noviciado e membro do Conselho geral.

O Padre Félix ‐ Dom Maurice Kouassi e o Padre Bertin Sanon

ASSEMBLÉIA PROVINCIAL CAPITULAR NO BRASIL

OS RSV do Brasil reunidos na esperança
Do dia 21 ao dia 25 de outubro, os
religiosos da Província do Brasil
estiveram reunidos em Assembleia
provincial capitular.
Foram dias intensos de trabalho e de
reflexão, bem como ocasião de eleger
os delegados provinciais para o
Capítulo geral.
Os religiosos que foram eleitos para
acompanhar o Padre José Carlos,
Provincial, são: Padre Márcio, Irmão
Gilson e Irmão Agenor. O Padre Tito
estará também presente no Capítulo
geral como tradutor.

Os RSV da Província do Brasil, sem esquecer o Padre Maurício do Noviciado Internacional

ASSEMBLÉIA PROVINCIAL CAPITULAR DO CONGO

Simultaneamente em Kinshasa e Isiro
Nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2019, a Vice‐província do Congo
realizou a sua Assembléia provincial simultaneamente em Kinshasa e Isiro. Os
27 Irmãos presentes em Kinshasa e os 7 RSV em missão em Isiro, viveram este
acontecimento importante para o futuro da entidade congolesa.
Como primeiro ato, se realizaram as eleições dos delegados para o Capítulo
geral de maio de 2020 em Québec. Para acompanhar o Padre Charles‐Alain
Pululu, Provincial, foram elegidos: o Padre Boniface Mepo, o Irmão Gabriel
Etshekape e o Irmão Philippe Mukwa.

Os três dias foram realizados em Kimbondo (Kinshasa) onde se encontra a casa de formação dos aspirantes e
postulantes, bem como na paróquia São‐Rosário (Isiro), numa atmosfera fraterna ao mesmo tempo calma e propícia
às reflexões sérias para o bem da Vice‐província.

CAMINHO PERCORRENDO... DA MORTE À VIDA...

Visita a Chaville e à igreja Nossa Senhora das Vitórias
Os RSV de Paris foram ao cemitério
de Chaville, onde descansam os
nossos Irmãos defuntos.
A maioria das Entidades estava
representada para lembrar os que
nos precederam e pelos quais
rezamos.
Que os nossos primeiros Irmãos e
toda a comunidade do Céu
intercedam por nós!
Levados pelo Superior Provincial, no dia 15 de novembro, os RSV foram para a
igreja Nossa Senhora das Vitórias fazer uma peregrinação para pedir vocações.
O Padre Le Prevost dizia, no dia 15 de maio de 1855:
"Foi estabelecido um serviço regular entre o Santuário N.S. das Vitórias e a
nossa Casa. Todas as sextas‐feiras, o Irmão Carment recolhe os pedidos de
orações que foram depositados, durante a semana, num pequeno recepiente,
que está próximo ao local onde se depositam oferrtas "para os Irmãos
futuros" e envia o depoimento ao Santuário Nossa Senhora das Vitórias.

No Jornal de Comunidade de 1855:
"No dia 9 de março, toda a comunidade foi em peregrinação ao Santuário N.S.
das Vitórias para obter vocações".

CHAMADO PARA IR EM MISSÃO NO QUÉBEC

O Padre Charles Mangongo testemunha sua experiência
O Padre Charles Mangongo, Religioso de São Vicente de Paulo da comunidade
de Longueuil, pároco da catedral, deu uma conferência dentro da programação
dos encontros "Caminhos de vida". Falou da sua experiência de 8 anos de vida
missionária.
O Padre Charles deixou seu país de origem para ir ao Québec, com a alegria de
servir o país de seus irmãos RSV, que estabeleceram a Congregação no Congo.

Assistam ao vídeo do Padre Charles
Os RSV congoleses em missão:




4 no Canadá
2 no Brasil
3 na França

Nesta Conferência, o Padre Charles começou cantando, em seguida, com o seu
lindo sorrisso e palavras do seu coração, ele narrou seu percurso vocacional, que
o conduziu a entrar na Congregação dos RSV e, em seguida, partir para o Canadá.
[Veja]

Dois outros RSV congoleses estão em missão no Canadá (em Longueuil): o Irmão
Gabriel Etshekape e o Padre Hervé Ngimbi. O Padre Grégoire Tshimanyika
deverá chegar em breve para completar o grupo.

Na festa de São Vicente de Paulo, os RSV canadenses celebraram os jubilares do ano

Unidos pelos votos de pobreza, de castidade e de obediência...

Que Maria a nossa Mãe nos obtenha a graça ser fiel!

Info RSV

Religiosos São Vicente de Paulo - info@r-s-v.org
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