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    Nº 6 – 7. 2017 
        

      Realização: Congregação das  
          Irmãs do SS. Sacramento 

Conforme os países, no dia 15 ou no dia 18 de junho celebraremos, solenemente,  A FESTA 

DO CORPO E DO SANGUES DE CRISTO, a “Festa do Corpo de Deus”, FESTA DA PRESENÇA EU-

CARÍSTICA. Pierre Vigne quer nos lembrar que esta Festa nos fala cada ano da realidade desta 

Presença ao longo dos dias e da importâncoa de nossos «encontros» com Jesus-Eucaristia. A 

comunhão é um « encontro » essencial a que não podemos faltar.   

  8 de julho 8 de julho 8 de julho ---   Festa do BemFesta do BemFesta do Bem---aventurado Pierre Vigne.aventurado Pierre Vigne.aventurado Pierre Vigne.   

«Ter a felicidade de te receber, é uma honra infini-
ta!  
Uma comunhão bem feita é uma ressurreição 
espiritual. 
Como Jesus Cristo, teu Filho, ressuscitou resplan-

descente de Luz, pela graça que santifica, faze, ó 
meu Deus, que minh’alma seja luminosa também 

aos teus olhos. 
Que meu espírito receba uma nova claridade, que ele conheça teus misté-

rios e compreenda melhor, tuas inefáveis perfeições. 
Que meu coração seja ardente de amor por Ti, sem que nada possa empo-

brecê-lo. 
Que minha memória se lembre dos motivos de reconhecimento e de 

afeição para te servir. 
Que meus olhos nada possam ver sem que antes eu me lembre de teu po-

der, de tua bondade e do amor que tu me tens! 
Que minha boca só tenha palavras úteis para o próximo e vantajosas para 

minha salvação: que elas não tendam senão para a tua Glória! 
E que enfim, eu não viva mais para mim, mas que só viva por Ti.  
…Que eu não perca nenhuma de tuas inspirações sem as acolher e realizar 

por uma pronta obediência. Amém. » 
 

H.N.1-181-182     

« Querido Pierre Vigne, obrigada por ter sido um missionário corajoso! Você sabe, 

eu tenho um bebê no meu ventre. Que a vontade do Senhor se faça. Proteja-o. 

Amém. C. » 

« Uma passagem imprevista, mas uma serenidade apaziguadora nesta igreja. 

Meu Deus, protegei-nos, ajudai Mick a encontrar seu caminho de vida e de felici-

dade. Obrigada. J. » 

« Obrigada por poder vir, simplesmente rezar e agradecer e de estar aqui. M. » 

« Obrigada, Senhor, por colocar em nosso caminho, um tal lugar de culto ainda 

mantido, para nos recolhermos… Nós precisamos de nossas igrejas, de nossas 

capelas que nos abrem suas portas, para podermos rezar por todos aqueles que 

nos são queridos. Deus, dá-nos a força quando nos desencorajamos diante das 

provações da vida. Obrigada. S.M. de Montpellier França. » 

« Caríssimo Pedro, eu preciso de sua ajuda… Muito obrigado. Irmão.G. Irlanda » 

« Recebe nossa filha Claire, morta no Bataclan aos 23 anos, simplesmente porque 

queria viver livremente e amar a música que lhe agradava. Obrigado. Eu sou o 

papai e moramos em Troyes - França. »  

« Um momento de oração por todas as vítimas do atentado de 

Nice.  

Que o mundo esteja em paz. Camille »    

Numerosas pessoas vindas da Austrália param para rezar e 

admirar: « 100% para Jesus »; outras da Polônia, da Aleman-

ha, da Itália e da Bélgica: « livrai-nos do mal…. Que lugar 

magnífico… que estas pequenas chamas clareiem a alma 

de certas pessoas nestes dias tão tristes. » 

      UMA GRAÇA OBTIDA pela intercessão de Pierre Vigne: « Nossa pequena Eloise 

- 15 anos - estava paralisada. Depois do pedido de orações às Irmãs do Santíssi-

mo Sacramento e de sua vinda a  Boucieu le Roi em julho de 2014, ela recomeça 

a andar normalmente, sai com suas coleguinahas e tudo vai bem com ela. Obri-

gada, Pierre Vigne. Sua foto ficou 2 anos no túmulo de Pierre Vigne. C.  

31/05/2015. » 

DIA 8 DE JULHO: FESTA DO BEMDIA 8 DE JULHO: FESTA DO BEMDIA 8 DE JULHO: FESTA DO BEM---AVENTURADO PIERRE VIGNEAVENTURADO PIERRE VIGNEAVENTURADO PIERRE VIGNE   
Pierre estava em Rencurel para pregar uma longa missão... que ele não pode terminar. Precisamente, no dia da festa de Corpus Christi, um pri-
meiro mal-estar o abate... mas, ele quer continuar. No dia 24 de junho, ele prega pela última vez; é a festa de São João Batista. Celebra três vezes 
ainda a missa. Mas... na sexta-feira, 8 de julho, às quatro horas da tarde, ele termina seu caminho neste mundo, « em Deus ». Sua missão continua 
ao nosso lado, por seus escritos, seus exemplos e sua intercessão. 
 

« Obrigada, Pierre Vigne, por todas as graças recebidas… Feliz aniversário pa-

ra a vida em  Deus. Seja feliz no céu. Obrigada! » P.  8 de julho de 2016. 

De 14 a 16 de julho, em Rencurel, é organizada uma caminhada «De 14 a 16 de julho, em Rencurel, é organizada uma caminhada «   nos passos do nos passos do   
BemBem--aventurado Pierre Vigneaventurado Pierre Vigne   ».».   

« Recebei a Palavra de Deus. Vivei em oração e súplicas; rezai constantemente, no 
Espírito; tende uma vigilância incansável e intercedei por todos. » 



“De todo coração eu dou graças ao Senhor, Ele deixa um 
memorial de suas maravilhas; o Senhor é ternura e com-
paixão. Ele dá a quem o teme, o alimento; Ele se lembra 

sempre de sua aliança... 
Adorar o Senhor é a base do saber; quem o 

faz está no bom caminho. 
                           Que o Senhor seja louvado eternamente!” 

 

Pierre Vigne cita o salmo 111 quando nos convida a viver 

o « encontro eucarístico » que é a comunhão, com todo o nosso ser. « Devo  

orientar tudo o que eu tenho » para Aquele que eu acolho. Era esta a ati-

tude dos peregrinos de Emaús, sua espera por este Companheiro de viagem que 

lhes explicava as Escrituras, que se fazia reconhecer por seus dois discípulos. 

 A grande festa do Corpo e do Sangue de Cristo, o « Corpus Christi », ou o 

Corpo de Deus quer solenizar a Prersença Real de Jesus Ressuscitado em seu 

Sacramento da Eucaristia. Foi assim que ele deixou  « um me-

morial de suas maravilhas », para nós.  

O Padre Vigne em suas missões e em seus escritos deseja, viva-

mente, tornar mais forte a fé dos cristãos. Ele reafirma, fre-

quentemente,  que acolher em nós a presença de Jesus, pela 

Comunhão, é uma graça, um dom de amizade do Senhor. « Eu estou com vocês 

todos os dias. »Mt 28, 20. O encontro é fixado em cada missa e « ter a felici-

dade de te receber é uma honra infinita ». 

A oração que ele nos deixa hoje pode lhe ajudar a preparar-se para este encontro. 

Ele o(a) conduz também à adoração e ao louvor,  como a festa do  Corpus Christi 

o celebra. 

Muitos de nossos irmãos cristãos, no mundo, são persegui-

dos e até mesmo mortos, por viverem sua fé abertamente. 

A Eucaristia é seu pão, sua força no caminho! Que ela seja 

também sua força e sua Paz ao longo dos seus dias… Louva-

do seja Jesus no Santíssimo Sacramento!     B.R. 
 

“ Rezemos para que a participação na eucaristia nos convide sempre 

a seguir o Senhor cada dia, a ser instrumentos de comunhão, a par-

tilhar com ele e com nosso próximo, o que nós somos”.  
 

Quando contemplamos, em adoração, a Hóstia consagrada,  

o sinal da criação nos fala. Encontramos então a grandeza de seu 

dom. Porém, encontramos, igualmente a Paixão,  

a Cruz de Jesus e sua ressurreição.  

Através deste olhar em adoração, Ele nos atrai a si, em seu mis-

tério, através do qual, Ele quer nos transformar,  

como transformou a Hóstia. 

      Bento XVI .  15 de junho de 2006 

    A igreja - um lugar de paz e de oração... 

                  Ao longo de suas missões Pierre Vigne tin-

ha sempre a preocupação das igrejas, da « Casa 

do Senhor ». Ele a queria limpa, bela mesmo na sim-

plicidade ou pobreza. Nela tudo devia orientar pa-

ra a oração, a paz. Lugar do louvor e da adoração, era para o tabernáculo 

que os olhares deviam ser atraídos: « A luz da lâmpada que eu vejo diante 

de teu santo Tabernáculo… me lembra que Tu és um Deus vivo, um Pão vi-

vo… » 

Seu túmulo, na igreja de BOUCIEU LE ROI, atrai peregrinos ou visitantes que 

vêm de diversos lugares do mundo, deixando, entre outras, mensagens 

mostrando que a igrejinha do vilarejo é rica em encontros! O bem-

aventurado Pierre Vigne deve alegrar-se e render graças por ser, de certa 

forma, aquele que abre a porta do « encontro » ! Eis alguns trechos: 

« Igreja de minha infância. Como guardo uma doce lembrança. Sim, eu 

vinha rezar, me recolher e amar todos aqueles que me acolheram em Bou-

cieu. Eu, a criança que reencontrou uma família aqui, com eles!  M.A ». 

« Esta igreja: calma… apelo à serenidade. » P.S. Quebec - Canadá.  

« Obrigada, pelas portas abertas, por um tempo de oração.» uma família 

de Normandia, França. 

« Obrigada pela paz desta igreja e que ela seja hu-

milde. Eu senti o amor no interior. Obrigada, Sen-

hor. » P.I. Y.  

« Pierre Vigne, obrigada por nos acolher em sua 

igreja. B. »  

« Que apaziguamento, que serenidade sentimos 

neste lugar tão aberto ». Um muçulmano respeito-

so.  

Certamente, Pierre Vigne acolheu, com alegria, a 

referência bíblica deixada por um visitante holan-

dês: Ef. 6,17-20.  


