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« No Jardim das Oliveiras, Jesus meu Sal-

vador, tu rezas longamente; três vezes segui-

das tu voltas para teu Pai, durante uma ho-

ra, para pedir-lhe a mesma coisa… 

    E nós, gostaríamos de ser ouvidos logo! 

    Durante três vezes tu rezas pedindo a mes-

ma coisa e nós apenas pedimos bem uma 

virtude, uma única vez?   

    As três Pessoas 

adoráveis da Santa 

Trindade, as três vir-

tudes teologais e os três 

pecados de pensamen-

tos, de palavras e de 

ação, não merecem, ao 

menos, uma tripla ora-

ção?   

    …Jesus, meu Salvador, faz com que eu me 

una sempre às tuas três orações e que imi-

tando tuas três prosternações noite e dia, 

que eu tenha contigo e em ti, o efeito de meus 

pedidos. »  M.B.L. t.1- 129  

 O mês de março nos coloca no 

caminho da  QUARESMA; roteiro 
de 40 dias e intensa preparação para a 
festa da Páscoa para a qual nos convida 
Pierre Vigne. 

 Por que 40 dias? Moisés subiu 
ao Sinai depois de 40 dias, Elias camin-
hou durante 40 dias para o monte Ho-
reb. Durante 40 anos o povo judeu 
saindo do Egito atravessou o deserto…
E Jesus retirou-se ao deserto durante 
40 dias, antes de comçar seus três anos 
que iam conduzi-Lo ao Monte Cal-
vário… e, em seguida à Ressurreição. 

 « 40 » é o número simbólico 
que exprime a preparação intensa à 
viver aquilo que é muito importante 
para nós, cristãos:  é A PÁSCOA. Não 
se pode compreender bem a Quaresma 
se não for em funçao da  PÁSCOA! 

 A Quaresma era um período de 
preparação imediata ao Batismo que se 
celebrava na noite de Páscoa... e é 
sempre uma celebração atual para os 
catecúmenos. 

 O caminho da Páscoa, a Quares-
ma, é um caminho importante para 
cada batizado: ele nos chama à coe-
rência para estarmos  prontos à 
celebrar a festa da Ressurreição 
do Cristo Jesus, no dia 21 de 
abril. 

 O caminho para a Páscoa nos 
chama... à renovar nossa visão e nosso 
coração de cristãos, através do arre-
pendimento, da conversão e do 
perdão, a fim de poder viver toda a 
riqueza da graça do Mistério Pascal.    
    Papa Francisco. 

       

É bonito ler as intenções e as orações dos peregrinos que visitam a 
igreja de Boucieu le Roi e rezam perto do sepulcro do Bem-
aventurado Pierre Vigne. Confiantes, apresentamos-lhe também, 
nossas intenções. 
« Senhor, ajuda-me a ser melhor e a ajudar e escutar as pessoas. Obrigada 
por todos. Glória a Ti, Senhor. »    Renée 
« Senhor Jesus, é tua Ressurreição! Nós não podemos ir à missa neste dia 
tão importante, mas pegue estes dois luminares acesos, como nossa pre-
sença. Que eles protejam minha família e a mim mesma, do mal. Amém. » Letitia 
 « Chegando nesta cidade que eu não conheço, sinto-me de tal forma feliz por encontrar 
uma igreja aberta e, além do mais, muito linda! E ainda, é um santo que aí está sepul-
tado! 
 Lá, de joelhos, eu chorei de reconhecimento e rezei: « Senhor, que esta igreja, mas 
também todas as de nosso país, se encham novamente. Eu rezo para que as almas renasçam 
para a vida de Deus, por teu Santo Espírito e que haja conversões… Eu rezo pelos jovens de 
nossa terra, sem esperança, sem fé, sem Deus, que sofrem. Revela-te em teu amor; que eles Te 
conheçam. 
    Ó  Bem-aventurado Pierre Vigne, de quem eu li a bela frase escrita aqui, neste lugar, 
tu que rezaste para que o Cristo seja conhecido e amado no mundo inteiro, reza… pelo mun-
do que tem tanta necessidade de oração. »         M. Ardèche 

✓ 19 de março - SÃO JOSÉ: pedir a ele pelas famílias e as vocações de especial consagra-

ção e pela Igreja. 
 

✓ 25 de março - ANUNCIAÇÃO:  Maria disse  « SIM »; toda a sua vida é um DOM, de Belém 

à Nazaré e à Jerusalém. Caminho de alegria e de dor. Vem caminhar conosco, Maria!  

✓ 14 de abril -  DOMINGO DE RAMOS: com as crianças de Jerusalém que aclamavam o 
Senhor…cantar nosso Hosana. Abençoado seja Aquele que vem… Aquele que vai subir 
até o Gólgota… Aquele que vai nos dizer na manhã de Páscoa: « A Paz esteja convosco! » 

 

✓ 21 de abril: ELE RESSUSCITOU VERDADEIRAMENTE! Ide, também vós, anunciar! 

Com o Bem-aventurado Pierre Vigne, caminhemos 
rumo a  Páscoa, com esta certeza de  Fé. 

        «  Adorável Salvador, Tu sais do túmulo... 

                     Tu triunfas da morte… 

      Podias Tu melhor provar a divindade  

         que ressuscitando  a   mortalidade? » 
 



5ª estação 
Via-Sacra 

Boucieu le Roi 

 

        « Jesus, tu que tiveste a caridade de ir três vezes em 

seguida despertar os Apóstols que dormiam; Tu que lhes 

pediste com insistência que rezassem e velassem sobre 

eles a fim de adquirir forças para não sucumbir às ten-

tações no futuro; que a bondade para conosco seja a 

mesma. 

 Dá-nos, com frequência, a graça da oração e 

desperta-nos do triste sono onde nos deixamos cair, 

quando se trata de nossa vida cristã. . »             

1. A celebração do Triduo Pascal da paixão, morte e ressurreição do Cristo, ponto 

culminante do ano litúrgico, nos chama, cada vez, a engajar-nos num caminho de 

preparação... 

2. …quando não vivemos como filhos de Deus, nos deixamos 

levar por atos de comportamento destrutivos em relação ao 

próximo e às outras criaturas, mas, igualmente, contra nós 

mesmos, considerando mais ou menos conscientemente que 

podemos utilizá-los segundo nosso bel prazer. A intemperan-

ça, toma então, o destino e nos conduz a um estilo de vida 

que viola os limites que nossa condição humana e a natureza nos pedem respei-

tar. Seguimos, então, desejos incontroláveis...                                                     

      Se nós não tendemos continuamente para a 

Pácscoa, rumo ao horizonte da Ressurreição, 

torna-se claro que a lógica do « tudo e tudo 

imediatamente » do possuir sempre mais, termi-

na por se impor . 

3. A Quaresma é um sinal sacramental  da conversão. Ela chama os cristãos a 
encarnar da maneira mais intensa e concreta o Mistério Pascal em sua vida pessoal, 

familiar e social, em particular, praticando o jejum, a oração e a esmola. 

JEJUAR -  isto é, aprender a mudar de atitude em favor dos 
outros e das criaturas: da tentação de “devorar” tudo para acal-
mar nosso desejo imoderado, à capacidade de sofrer por 

amor, o que é capaz de encher o vazio de nosso coração. 

REZAR -  a fim de saber renunciar à idolatria e à autossufi-
ciência de nosso eu, e reconhecer que temos necessidade 

do Senhor e de sua misericórdia.  

PRATICAR A ESMOLA - para se libertar da tolice de viver acumulando tudo para si 
na ilusão de assegurar um futuro que não nos pertence. Trata-se de reencontrar a 
alegria do desígnio de Deus sobre a criação e sobre nosso coração, o desígnio 
de amá-Lo, de amar nossos irmãos e o mundo inteiro, e de encontrar neste amor, a 

verdadeira felicidade. 

O QUE DIZ O CATECISMO 

 « A penitência interior é 
uma reorientação radical 
de toda a vida, um retor-
no, uma conversão para 
Deus de todo  o nosso co-
ração, uma parada do 
pecado, uma aversão do 
mal com uma repugnân-
cia para com as más 
ações que nós co-
metemos .  
Ao mesmo tempo, ela 
comporta o desejo e a 
resolução de mudar de 
vida com a  esperança da 
misericórdia divina e a  
confiança na ajuda de 
sua graça ».  
  (C. I. C. 1431). 

Descobre-se no registro de catolicidade de Privas, o 
dia 25 de março de 1681, a primeira assinatura do 
jovem Pierre Vigne onde ele é conhecido como 
« padrinho » de uma jovem Francisca, batizada neste dia. 
Sua assinatura é  jovem e firme ao mesmo tempo:  
 

A partir desta data, vê-se que Pierre Vigne vai tornar-
se um cristão ativo que acompanha, frequentemente, 
o Cura da paróquia nas celebrações dos sacramentos 
do batismo e do casamento, como também dos fu-
nerais. Todavia, de outubro de 1683 a outubro 1687 
onde se redescobre esta assinatura:  
 

quatro anos são passados e Pierre fez certamente um 
caminho de conversão, de « reorientação », que o 
ajuda a viver um engajamento mais forte, mais 
decisivo. Por ocasião de um sepultamento, no dia 5 de 
outubro de 1690, quando o Cura Martinent o nomeia 
« Clérigo  de Privas», Pierre assina                     

 

com grande firmeza, querendo afirmar sua vontade de 
viver sua resposta ao Senhor com fidelidade. Que ele 
nos ajude, hoje, no caminho da Páscoa! B.R 

 

✓  Esta oração do Bem-aventurado  Pierre Vigne  pode acompanhar e ritmar nosso 

caminho rumo à Páscoa. Ela pode, também, nos ajudar a acolher a  MENSAGEM DO 

PARA FRANCISCO PARA A QUARESMA. Mensagem concreta para viver com mais 

convicção e engajamento neste tempo litúrgico. Eis alguns trechos: 


