19 de setembro de 2020
Festa de Nossa Senhora de La Salette

A alegria de ter 5 novos RSV!

Patrô de Bouaké

Os noviços do Noviciado internacional
fizeram a sua primeira profissão.

400 crianças no campo de férias.
50º aniversário de fundação.

Cinco novos RSV
Primeiros votos dos noviços em St-Etienne
No domingo, 6 de setembro, os noviços do Noviciado internacional fizeram a
sua primeira profissão na capela do Patrô St‐Joseph de St‐Etienne.
Após um ano de formação, os cinco Irmãos pronunciaram os seus votos na
presença do Padre Gilles Morin, Superior provincial da França, delegado do
Superior geral, Padre Bertin Sanon.
Irmão Merlin Mboyo (Congo RDC) ‐ Vice‐província do Congo
Irmão Léon Bougma (Burkina) ‐ Vice‐província da África do Oeste
Irmão Victor Babika Ngimbi (Congo RDC) ‐ Vice‐província do Congo
Irmão Alexandre Legay (França) ‐ Província da França
Irmão Koffi Noël Kouakou (Costa de Marfim) ‐ Vice‐província da África do Oeste
Irmão Merlin ‐ 31 anos

Irmão Léon ‐ 28 anos

Irmão Victor ‐ 26 anos

Os três formadores com os noviços. Ir. Anthony Royon (sócio)
Pe. Aimé Tsoki, Pe. Maurício Martins Netto (Mestre dos noviços)

Irmão Alexandre ‐ 26 anos

Parabéns aos novos RSV que confiamos ao Senhor e à proteção de Nossa
Senhora de La Salette!
Irmão Noël ‐ 26 anos

Irmão Léon

Parabéns e obrigado aos formadores, às diversas Entidades, ao pessoal e os
benfeitores que permitiram a realização deste noviciado!

Irmão Alexandre

Ir. Noël

Ir. Victor

Ir. Merlin

Patrô St‐Charles Lwanga de Bouaké
Campo de férias 2020
O Patrô St‐Charles Lwanga de Bouaké, na Costa de Marfim, inscreveu 399
jovens e recebeu a cada dia quase 360 crianças e adolescentes para as
diversas atividades programadas: jogos, pastoral e formação.
O Irmão Raphaël Koffi, diretor do Patrô assim falou: "O campo foi realizado
do dia 3 ao dia 30 de agosto. Foi com hesitação que decidimos pela realização
deste campo por causa da atual da pandemia.
O Irmão Raphaël e o Padre João‐Louis

Graças a Deus, tudo foi bem! Tínhamos, evidentemente, recebido a
autorização das autoridades. Organizamos dois passeios ao campo
permanente dos escuteiros: um passeio para as meninas e um outro para os
meninos.
Também tivemos uma quermesse no domingo, 23 de agosto. Para encerrar
no domingo, 30 de agosto, tivemos dois acontecimentos marcantes: a missa
de enceramento do campo e a abertura do jubileu de ouro do Patrô.

O Padre Marcel Baki

O Padre Vincent de Paul Boady

Este campo foi um sucesso graças à Providência de Deus, que se dignou nos
dar os meios necessários, tantos espirituais como matérias. Tivemos também
uma equipe de animação dedicada, disponível e presente às crianças. Sem
nos esquecer dos nossos dois zelosos capelães, o Padre Marcel Baki para os
meninos e o Padre Vincent de Paul Boady para as meninas. Eles nos
acompanharam todos os dias deste campo. "
Com os aspirantes

Precisamos mencionar a presença dos membros da Associação dos antigos animadores e membros do Patrô de Bouaké. Um
jogo de futebol encerrou o dia. Obrigado a estes jovens adultos e a todos os benfeitores do Patrô de Bouaké!

Feliz Jubileu de 50 anos de fundação do Patrô

Província do Canadá
Falecimento do Padre Laurent Labbé
No dia 13 de setembro de 2020, com a idade de 93 anos, morreu o Padre
Laurent Labbé, da Província canadense dos RSV. Ele nasceu no dia 9 de junho
de 1927 na paróquia St‐Pierre de Broughton. Entrou no noviciado no dia 14
de julho de 1946, pronunciou os seus primeiros votos no dia 15 de agosto de
1947 e foi ordenado padre no dia 30 de maio de 1953.
O Padre Laurent exerceu seu ministério no Patrô de St‐Hyacinte, no Patrô de
Hull e no Patrô de Lévis. Trabalhou como vigário na paróquia N. D. de la
Nativité de Montreal, pároco na paróquia St‐Pie X de Longueuil e St‐Agnès de
Donnacona. Foi nomeado responsável do movimento carismático da Diocese
de St‐Jean‐Longueuil por Dom Hubert. Foi também vigário no Conselho
provincial. Perdendo as forças e atingido pela doença, terminou os seus dias
na residência Domaine Bordeaux de Québec.
Os funerais serão realizados na igreja St‐Angèle de St‐Malo de Québec, terça‐
feira 22 de setembro às 10:30. O enterro será feito em seguida no cemitério
Notre‐Dame de Belmont.
Unidos aos Irmãos canadenses peçamos ao Senhor que acolha junto d’Ele o
Padre Laurent, que O serviu e se dedicou com alegria e zelo em sua vocação
religiosa e sacerdotal.

Terminando!
Profissão perpétua do Irmão Médard Bama
Neste dia 19 de setembro, o Padre Bertin Sanon recebeu a profissão perpétua do Irmão Médard Bama
em Bobo Dioulasso no Burkina Faso. Parabéns ao nosso Irmão! Que Maria o guie em sua vocação!

Centenário do Padre Gabriel Fortier
No dia 25 de setembro, teremos a alegria de festejar um centenário em nossa Família religiosa.
O Padre Gabriel Fortier, um dos fundadores da Província do Brasil, celebrará o seu centésimo aniversário de
nascimento. No Canadá, no dia 25 de setembro de 1920, nasceu esta criança escolhida por Deus para ser um grande
missionário...
O Padre José Carlos, Superior provincial do Brasil, nos convida a participar ou a seguir a celebração no canal YouTube e
no Facebook da Paróquia Santa Isabel de Marília.

Viva Nossa Senhora de La Salette!

Falta-nos a montanha... mas sobra-nos a criatividade!

Irmão Gilson Jorge – Marília, 19 de setembro de 2020

Rezemos por nosso Superior geral e o seu Conselho,
e pelo Capítulo geral de 2021 !

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

