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O QUE ACONTECEU... 
Entre a Páscoa de 2006 e a Páscoa de 2007... 

Marie-Jô Grollier 

2006: Ano de jubileus para a Congregação das Auxiliares do Sacerdócio...  

80 anos de Fundação que celebramos em nossas três implantações: 
Wagner (Ruy Barbosa), Salvador e Valença (Amargosa). 

4 de Maio de 2006, nossa irmã Renata 
celebra seus 50 anos de Vida Religiosa 
em Wagner; as três comunidades de 
Auxiliares se encontram para 
agradecer a Deus e celebrar a vida. 
Jovens da comunidade-povo 
dramatizam a vida da nossa 
Fundadora. Quanta criatividade e 
dons!
Nessa ocasião, recebemos das mãos de 
Ana, nossa irmã mais velha, e do seu 
coração o seu trabalho escrito “Uma
Congregação nasce do coração de 
uma mulher”. Documento que vai ser 
tão útil para a formação das nossas 
jovens irmãs em formação. 

Junho: Márcia, noviça do primeiro ano vai fazer seus 30 dias de retiro 
inaciano, em Mar Grande, com os noviços Jesuítas, e será acompanhada 
por Marie Jô. 
Mare e Vilma, junioristas, participam do Congresso, em São Paulo, das 
Novas Gerações e Vida Religiosa organizado pela Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB). Eram aproximadamente 1200 religiosos e 
religiosas vindos de todas as regiões do Brasil que, independente de idade, 
função institucional e de atuação missionária, se reuniram em torno de 
questões comuns e preocupados/as com a qualidade da presença 
evangélica da Vida Consagrada, no mundo de hoje. O Congresso teve 
como tema Memória, Poder e Utopia.
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Julho, mês da Copa do mundo – situação delicada quando França e Brasil 
jogam juntos! Os corações vibram... 
Lene, nossa noviça do 2º ano viaja para a França para conhecer mais de 
perto a Congregação e ir à Fonte da origem dessa mesma. Ela vai ter a 
alegria de participar do jubileu inaciano em Lourdes, como também de 
peregrinar durante 15 dias com jovens inacianos até Manresa e Loyola na 
Espanha.

Agosto é o mês em que as Auxiliares vão à fonte, fazendo o seu retiro 
inaciano em Mar Grande. 

Setembro: Mês da Assembléia da CRB. Marie Jô foi eleita para fazer 
parte da diretoria. Isso a compromete mais ainda com a Vida Religiosa de 
Bahia-Sergipe, com quem já vem contribuindo. Uma vez por mês a 
diretoria se encontra para acolher, ouvir, avaliar, planejar a fim de animar 
a Vida Consagrada na nossa regional. 
Recebemos a visita da nossa Conselheira Geral, Irmã Françoise, e em 
Outubro tivemos também a nossa assembléia de Auxiliares em Salvador: 
as três comunidades se encontraram durante quatro dias e assim 
celebraram os 80 anos da Congregação, na paróquia da Santa Cruz, com o 
Pároco Pe Ariobaldo e o povo de Deus.

Marie-Jô (no centro) com a diretoria da CRB 
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Acolhemos em Novembro por três semanas, nossa Contadora Geral da 
Congregação, Christiane; Pudemos rever com ela nossa maneira de viver o 
nosso seguimento de Jesus Pobre, à maneira das Auxiliares do Sacerdócio. 
Como foi bom perceber que a contabilidade da nossa vida material tem 
todo seu sentido quando vivida nesta espiritualidade do seguimento de 
Jesus pobre. 

Alegria para nós: Vilma se preparou este ano para seu engajamento 
definitivo na Congregação e no dia 10 de Fevereiro de 2007 celebramos 
este engajamento pela profissão dos seus votos definitivos na igreja Matriz 
do Sagrado Coração em Valença (BA). A sua família veio do Pernambuco 
para se alegrar com todos nós e Dom André de Witte, bispo da diocese de 
Ruy Barbosa (BA) presidiu a celebração. 

Márcia, Marenilda, Vilma, Christiane, Dilma e Elenilda 

Marie-Laure (Superiora geral), Dom André de Witte e Vilma 
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Alegria bis! Elenilda termina seu noviciado e é admitida a fazer faz seu 
primeiro engajamento no dia 3 de março, na capela do seminário São
João Maria Vianney, em Salvador. Estava presente uma boa parte de sua 
numerosa família, jovens da paróquia de Santa Cruz e amigos da 
Comunidade da Trindade que participaram da animação da celebração. O 
reitor do seminário, o Padre Edson, presidiu este momento forte e bonito 
de ação de graça. 

“Em tudo amar e servir!”
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