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Uma vida espiritual para todos com São Francisco de Sales
Irmã Benedita de Vaublanc, Congregação de Chambéry

Na época de São Francisco de Sales, pensava-se que uma vida de intimidade com o Senhor
estava reservada para aqueles que viviam atrás das portas dos claustros. Muitos leigos,
desejando uma vida de união com Deus, então chamada de “devoção”, buscaram apoio e uma
regra de vida do santo.
Louise de Charmoisy, prima de Francisco de Sales pelo casamento, estava definhando em
Annecy. Francisco de Sales tornou-se seu confidente, mas ela se mudou para Chambéry. Para
continuar a guiá-la e apoiá-la, o Santo escreveu um pequeno livreto de conselhos, como ele
tinha feito para outros.
Em Chambéry, Louise de Charmoisy mostrou o livreto a um jesuíta. Cheio de admiração pela
profundidade e simplicidade deste modesto tratado, o Padre Fourier insistiu que o bispo de
Annecy, seu amigo, o publicasse.
Francisco de Sales concordou em modificá-lo para que as pessoas também se encontrassem nele e mandou
imprimir a obra, que intitulou: “A introdução à vida devota”. A expressão está desatualizada e significa: uma
iniciação a uma vida de intimidade com o Senhor. O livro é dirigido a uma certa Filoteia, um nome inventado a
partir das palavras gregas: amigo e Deus, que significa qualquer alma cristã amada por Deus e que deseja amá-lo.
Este livro de piedade de fácil leitura oferece conselhos para leigos, homens e mulheres que vivem no meio do
mundo. "Todos nós somos chamados a estar cientes de que Deus é um Pai amoroso que chega até nós no dia a dia
de nossas vidas."
O sucesso do livro é deslumbrante, até mesmo os protestantes estão se apossando dele; é traduzido para todas as
línguas da Europa. Em tom cordial, o autor encoraja o leitor a empreender um caminho para uma vida totalmente
doada ao Senhor e aos outros.
Se Filoteia permanecer em união com o Senhor, ela poderá viver no coração do mundo com confiança e liberdade.
Ela se sentirá carregada e apoiada como a criança que não larga a mão do pai ou da mãe. O santo multiplica as
imagens da infância espiritual, mais tarde popularizadas por Teresa de Lisieux. "Faça como fazem as crianças, que
com uma das mãos seguram a mão do pai e com a outra colhem morangos ou amoras ao longo das sebes.
Recolhendo e manuseando os bens deste mundo com uma das mãos, sempre segurando a mão do Pai Celestial com
a outra, voltando-se para ele de vez em quando para ver se ele gostou de suas ocupações. Cuidado em todas as
coisas para não deixar suas mãos, pensando em juntar ou coletar mais, pois se ele a abandonar, você não dará um
passo sem dar com seu nariz no chão."
Quer "dancemos, brinquemos ou cortejemos", qualquer que seja a situação, só conta o amor que temos em nossos
corações. Isso está de acordo com Santo Agostinho: "Ame e faça o que quiser."

1

Este amor deve ser concretizado em todas as relações, seja na família ou na vizinhança. Devemos aprender a ver o
rosto do Senhor em cada pessoa, especialmente nos pobres. «Ame os pobres, Filoteia, seja a serva dos pobres,
sirva-os em suas camas quando estiverem doentes, seja sua cozinheira, sua empregada e sua lavadeira. Assim fez a
Baronesa de Chantal antes de fundar a Visitação com Francisco de Sales.
Como bom conhecedor da natureza humana, Francisco de Sales conhecia sua generosidade e suas fragilidades.
Seguindo os passos de Cristo, seu mestre, ele olha o mundo com um olhar benevolente e amoroso. Convida cada
um a aceitar com paz os seus próprios limites e os dos outros, a caminhar humildemente ao seu ritmo, a "apressarse de um modo agradável”. Ou seja, levar-se com delicadeza e paciência. "Tudo pelo amor, nada pela força."
Os tempos e os lugares mudaram. O conteúdo da mensagem é o mesmo. É o Evangelho: "Seja perfeito como o seu
Pai celestial é perfeito.» Foi fortemente sublinhado pelo Concílio Vaticano II: Todo batizado é chamado a viver na
intimidade do Senhor e a assumir responsabilidades na Igreja e no mundo, para ser testemunha da ternura do nosso
Pai.
Todos os anos, a paróquia de São Francisco de Sales des
Hauts de Chambéry (Chambéry le Haut) celebra uma missa
em um pequeno oratório construído há cerca de cinquenta
anos. Este lugar atesta a passagem de Francisco de Sales,
que caiu três vezes do cavalo e encontrou o chamado de
Deus à vocação sacerdotal. “Devemos tomar a cruz”,
escreve São Francisco de Sales, “pois Deus nos chama a
ela”. Em 2013, Ir. Bénédicte deu uma conferência dirigida a
todos os paroquianos sobre este santo influente.

Irmã Benedita de Vaublanc
faleceu em 14 de junho de 2021
em Chambéry, França

A vida está explodindo em todo o Centro

As flores estão surgindo por toda parte e no jardim os tomates, abóboras e repolho estão crescendo.

Confira nosso novo site: https://www.centreinternationalssj.org
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Visitantes do Centro !!!
Durante os 12 meses, a Comunidade do Noviciado do Instituto das Irmãs de
São José tentou inúmeras vezes visitar o Centro. Seus planos, no entanto,
foram frustrados por restrições e bloqueios de coronavírus. Em maio, elas
finalmente puderam viajar de Lyon a Le Puy - e até trouxeram um piquenique
com sanduíches, salada, queijo, sobremesa e vinho Muscat.

Calendario mundial para orar en julio - agosto
A Família Global de São José inclui 11.000 Irmãs, 5.666 LLPPs, 34 agrégées e 26 pessoas que transmitem o carisma em
52 países. Cada semana de cada mês, um país diferente é apresentado para que possamos estar unidos em oração para
ouvir o coração do mundo e orar pelas pessoas e seus ministérios em um determinado país. Muito obrigado à Federação
das Irmãs de São José do Canadá pelo calendário.
Julho
Irmãs de São José – Costa de Marfim
Irmãs: 23
LLPPs: 12
Línguas: francês
Congregações: Aosta, Lyon,
Instituto das Irmãs de São José

Semana 1

Agosto
Irmãs de São José - Madagáscar
Irmãs: 143
LLPPs: 400
Línguas: francês, malgaxe
Congregações: Aosta

Irmãs de São José – Japão
Semana 2
Irmãs: 31
LLPPs: 0
Línguas: japonês
Congregações: Carondelet, Congregações de São José

Irmãs de São José - México
Irmãs: 44
LLPPs: 25
Línguas: espanhol, francês
Congregações: Lyon

Irmãs de São José – Quênia
Irmãs: 4
LLPPs: 4
Línguas: inglês
Congregações: Annecy

Semana 3

Irmãs de São José - Noruega
Irmãs: 22
LLPPs: 25
Línguas: norueguês
Congregações: Chambéry

Irmãs de São José – Líbano
Irmãs: 7
LLPPs: 2
Línguas: árabe, francês
Congregações: Lyon

Semana 4

Irmãs de São José - Paquistão
Irmãs: 13
LLPPs: 30
Línguas: inglês, urdu
Congregações: Chambéry

Vacinas ajudam a reabrir a França após a pandemia
Na primavera passada, a França começou a vacinar milhões de pessoas para protegê-las
do coronavírus. Eluiza e Olga receberam suas vacinas em maio e junho. (Olga disse
rapidamente ao médico que as vacinas da Pfizer vinham de sua cidade natal, Kalamazoo,
Michigan, Estados Unidos.) A França reabriu o país após seu terceiro bloqueio em maio,
com um processo de quatro estágios baseado no número de casos. Em junho, muitas
restrições a viagens de e para outros países foram suspensas. A vida está gradualmente
voltando ao normal, e as pessoas parecem apreciá-la com grandes sorrisos!
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