3 de Dezembro de 2020

Novena para o Padre José Carlos
Ainda na UTI Covid
Invoquemos o Padre Le Prevost!

Aniversário da piedosa morte do
Ir. Clément Myionnet
1º IRMÃO na Fundação dos RSV

Obrigado Padre Maurício!
O nosso Mestre dos noviços
volte ao seu querido Brasil

O Superior provincial do Brasil na UTI Covid
Rezemos para o Padre José Carlos!
No dia 13 de novembro, o nosso querido Padre José Carlos Rodrigues,
Superior provincial do Brasil, foi internado na UTI Covid da Unimed de São
Paulo. O seu estado ficou muito preocupante durante duas semanas sob o
respirador. Mas nos dois últimos dias os exames deram bons resultados.
O boletim de ontem a noite
"O Ir. Agenor esteve com o Dr. Jonas, médico na UTI, na tarde de ontem.
Fizeram passar ao Padre José Carlos uma boa bateria de exames de
sangue. com resultados bons. Ele não tem mais o vírus em seu
organismo, como já falamos.

Clément Myionnet
3 de dezembro 1886
Carta do Padre Le Prevost ao Clément Myionnet
“Meu querido irmão, reze sempre muito
por mim, que tenho grande necessidade
neste momento. […] Vou muitas vezes por
dia à capela e, embora não diga muita
coisa ao Senhor e que Ele fique também
silencioso comigo, não deixo de pensar que
há proveito para mim e homenagem para
Ele neste humilde esforço de minha
vontade. Tenho confiança, caro amigo, que
se nós persistirmos, você e eu, apesar das
nossas misérias, apesar de nossas falhas,
neste caminho, ele nos conduzirá a algum
lugar de suave luz e de benfazejo descanso.

Seu afetuosamente
nos Corações de J. e de M.”
Le Prevost

Os rins continuam funcionando bem e não foi mais necessário fazer uma
hemodiálise.
Hoje, dia 3 de dezembro às 9h00, será submetido a uma cirurgia de
traqueostomia para ajudar a oxigenação dos pulmões que ficaram com
uma fibrose. O médico acredita em uma evolução mais rápida após a
traqueo.
Ele permanecerá ainda dois ou três dias na UTI Covid e quando surgir
uma vaga na UTI Geral, ele será transferido. Isto permitirá de receber
visitas pessoais.
Continuemos em comunhão com ele..." Pe. Cléber
Desde 2ª feira estamos fazendo de novo uma novena, pedindo ao Senhor,
pela intercessão do nosso Fundador, Padre Le Prevost, uma completa a cura
do Padre José Carlos.
Estamos felizes que a cirurgia acontecesse no dia 3 de dezembro, dia do
aniversário da morte do nosso primeiro Irmão RSV, Clément Myionnet que
foi um santo religioso, terno e dedicado aos pobres e aos jovens e às crianças.

2 de julho 1846

Agradecimentos ao Padre Mauríco
O Mestre dos noviços volta no Brasil

No dia 11 de outubro, foi com emoção e gratidão que o Superior geral, o
Padre Bertin Sanon, os formadores, os RSV de St‐Etienne acompanhados do
seu Superior provincial, o Padre Gilles Morin, agradeceram cordialmente o
Padre Maurício Martins Netto que foi Mestre dos noviços do Noviciado
internacional desde a sua criação em 2012.

P. Bertin ‐ P. Maurício ‐ P. Gilles

O nosso Irmão brasileiro já voltou ao seu querido Brasil, após ter servido
generosamente, com fé e alegria, como responsável da formação de uma
vintena de jovens que são hoje religiosos e, muitos deles, são já professos
perpétuos e Padres.
Obrigado ao Padre Maurício! Que estes frutos continuem a acompanha‐lo
no ministério que o espera na sua Província do Brasil, após um bom tempo
de férias merecidas com a sua família.

Entrega de um presente pelo
Ir. Anthony, sócius

O último grupo dos noviços que fez profissão em set. 2020

Le Padre Éric Félix Kazadi
Novo Mestre dos noviços do Noviciado internacional
Para suceder ao Padre Maurício como Mestre dos noviços do Noviciado
internacional, o Conselho geral, após consulta junto dos Superiores
provinciais, escolheu o Padre Éric Félix Kazadi Nyembwe.
O Padre Éric Kazadi, 43 anos, é originário de Lubumbashi em R‐ R‐D. do
Congo. Foi na Casa São Vicente de Paulo de Kinshasa que ele conheceu os
RSV. Fez os seus primeiros votos em 2007, os seus votos perpétuos em 2011
e foi ordenado em 2015. Em 2018, seguiu uma formação para os futuros
formadores no Centro Mater Christi dos Padres Brancos no Burkina Faso.

Feliz ministério ao novo formador
que tomará a sua função em
setembro de 2021
em Longiron na França.

Noviciado internacional no Congo
Profissões perpétuas de Pascal e François

A crise sanitária desfechou muitos planos, mas a vida não cessou de fazer dar
sinais de esperança. Para se adaptar à esta crise que torna impossível a
obtenção de vistos, o Noviciado internacional se deslocou de Longiron à
Kimbondo (Kinshasa) por uma ano.

Irmão Pascal

Desde setembro, sob a responsabilidade do Padre Marc‐André Couture, dois
jovens do Congo e três jovens da África do Oeste começaram o seu
noviciado. O Padre Bertin esteve com eles no mês passado para incentivá‐
los o e dar‐lhes uma parte da formação importante que se preparar à vida
religiosa.
O Padre Bertin presidiu, no dia 22 de novembro, às profissões perpétuas do
Irmão Pascal Mbamba e do Irmão François Bakulu em Kinshasa na presença
dos RSV do Congo e dos seus formadores.

Irmão Francisco
Rezemos para...
 os jovens religiosos
 os jovens em formação
 os juniaristas em Paris, Marília
e Kinshasa.

Além dos noviços, a comunidade de Kimbondo
continua a formação dos aspirantes que provêm também da nossa entidade africanos.

Os noviços
Da África del' Oeste

Do Congo

Ir. Christian ‐ Ir. Franck ‐ Pe. Bertin ‐ Ir. Éric

Ir. Nestor – Pe. Bertin ‐ Ir. Benjamin

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

