30 de outubro de 2020
Aniversário da piedosa morte do
Venerável Jean-Léon Le Prevost
Eis uma mensagem do nosso Superior geral
Queridos Padres e Irmãos,
Caros amigos e colaboradores,
Neste dia em que comemoramos o nascimento no céu do nosso Venerável Padre Fundador,
é uma imensa alegria para mim, me associar à ação de graça de todos vocês
pelo dom que o Senhor nos fez desta pessoa admirável, que é Jean-Léon Le Prevost.
Sejamos orgulhosos deste "outro São Vicente".
Ele não se satisfez em fazer discursos sobre o amor a Deus e ao próximo,
mas ele amou realmente, agindo ao longo de sua vida.
Realizou o grande chamado que todos recebemos pelo apóstolo São
João, ele que se tinha reclinado sobre o peito do nosso Mestre e
Senhor: "Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a
língua, mas por atos e em verdade." 1 Jo 3,18.
Esta recomendação o Pe. Le Prevost a recebeu d’Aquele que João
viu agir e morrer por amor de todos nós.
Nestes tempos difíceis de pandemia do Covid-19,
nos coloquemos na escola do nosso Senhor Jesus
e do Padre Le Prevost, por uma caridade ativa no dia a dia, de acordo
com as realidades e as necessidades dos nossos meios de vida.
Não fechemos os olhos à mão estendida, suplicante do Cristo em cada um destes pobres, começando por nossos
irmãos de fraternidade ou família: “Tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; era estrangeiro
e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a mim" (Mt 25, 31-46).
Tal é a herança que recebemos do nosso venerável Padre Fundador!
É a nossa parte neste mundo e "a nossa autoestrada para o céu", como falava o jovem beatificado Carlo Acutis.
Já podemos dizer obrigado a Deus por todas as graças recebidas pela intercessão de nosso Padre Le Prevost.
Continuem a rezar com confiança, solicitando sua intercessão, a fim de obter do céu a sua beatificação.
Vamos rezar em particular por nossos Irmãos do Brasil duramente provados neste mês,
e pela Igreja da França ontem enlutada por aquele ato sinistro.

Boa festa à toda Família de Jean-Léon Le Prevost!
Pe. Bertin Sanon s.v.
Superior geral

Algumas notícias
Paróquia São Vicente de Paulo de Bouaké
Festa patronal da paróquia e dos RSV

Celebramos domingo, 27 de setembro, a festa de São Vicente de Paulo, com
toda a comunidade paroquial, que tem como padroeiro São Vicente de Paulo,
este grande santo da caridade.

A festa foi preparada espiritualmente por um novena, que aconteceu do dia
18 ao dia 26 de setembro. No programa da festa, tivemos um tempo de louvor,
de confissões e de adoração a partir das 08h00, seguido da Missa solene
presidida pelo Padre Frédéric Gnanvi, pároco e concelebrada pelo Padre JeauNoël Ouattara (vigário) e pelo Padre Jean-Louis Singanin (que espera o visto
para ir para a França). O nosso jovem Irmão Wilfried Bation após o ano
canônico de seu nosso noviciado na França, chegou à comunidade para um
tempo de estágio. Foi na alegria que vivemos esta celebração.

Wilfried - Pe. Jean-Louis - Pe. Frédéric - Pe. Jean-Noël

Diaconato em Bobo Dioulasso no Burkina Faso
Irmão Médard Bama, s.v., diácono

Dentro das festas do 175o aniversário da nossa Congregação, os RSV e os
fiéis se reuniram ao redor do Irmão Médard Bama na celebração de sua
ordenação diaconal. Que o Senhor lhe conceda servir e se doar com zelo e
amor junto aos pobres e aos pequenos, como fizeram os nossos primeiros
Irmãos, desde o dia 3 de março de 1845.

Irmão Médard

Dom Paul Ouedraogo, arcebispo de Bobo Dioulasso, presidiu a ordenação

Padres e Irmãos presentes

Paróquia Nossa Senhora de La Salette de Paris
Veneração das relíquias de Santa Genoveva!

Do dia 25 ao dia 27 de setembro, nossa paróquia Nossa Senhora de La
Salette teve o privilégio de venerar as relíquias de Santa Genoveva,
padroeira da cidade de Paris. Que ela interceda por nossas obras e pela
diocese. Diante de tantos males que afligem o país e perseguições contra a
Igreja, peçamos a sua ajuda e de Todos os Santos!

Padre Philippe Mura, pároco

Gratidão e devoção
Venerável Jean-Léon Le Prevost!
Obrigado ao Senhor por todos os favores e as curas atribuídas
à intercessão do nosso Venerável Fundador durante esta novena.
Que possamos, um dia, o invocar como Beato e Santo!
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