
 

É o « mês de Maria »… e no dia 8 de maio celebramos a festa de Nossa Senhora do 
Santíssimo Sacramento. O Bem-aventurado Pierre Vigne a venera e louva como sendo 
«  o Belo Santuário de Deus entre os homens  », no momento em que Maria parte para 
visitar sua prima Isabel e ficará perto dela para ajudá-la. É a « Visitação » festejada no dia 31 
de maio. O texto do Papa Francisco pode nos ajudar a contemplar e rezar . 

              

 « Eu creio em ti, meu Deus, vivente misterioso no fundo de meu coração... OBRIGADA Pierre Vigne, nos-
so peregrino de Deus. Conserva minha família confiante e alegre apesar das dificuldades de uma vida de 
todos os dias. E um pedido todo especial  por meu esposo. »   NB. 

             « Terra natal de minha mamãe… Momento mágico aqui… Pierre Vigne, homem de bom coração, 
roga por nós. Obrigada »    M. 

                « Bem-aventurado Pierre Vigne, eu te confio Marie Thérèse. Ajuda-a em sua grande provação. 
Obtém de Deus o conforto de que ela precisa. Que ela tenha paz e serenidade não só no seu lar, mas nos 
de seus descendentes. »      F. Po    
 

 

 

  No dia 1º de maio, no  Brasil, Ir. Vilma Lima 
Santos celebrou seus  Votos Perpétuos em nossa 
Congregação das Irmãs do SS. Sacramento. A cele-
bração se realizou na igreja paroquial de Maiqui-
nique - Bahia. Com alegria, rendemos graças ao Senhor, com ela e pelo dom da Vida Con-
sagrada na Igreja. 
 

✓ É mais uma vez, para nós, uma oportunidade de convidá-las(los) a unirem-se à nossa ora-
ção especial, no dia 8 de cada mês,  pelas Vocações Sacramentinas. Obrigada. 

 

 

 

 Bem-aventurado Pierre Vigne, Apóstolo do sacerdócio e da Vida Consagrada, 
roga por nós e acompanha aqueles que hoje são chamados. 

Religiosas  do  Santíssimo  Sacramento 

Casa Mãe : 113, Av.  Victor Hugo    26000  Valence  -  França 

    Nº 05.06 - 2018 
        

      Realização: Congregação das  
          Irmãs do SS. Sacramento 

Estes dois meses nos convidam às festas que deveriam ser alegria, força, encantamento e missão ao 
longo das Celebrações e das semanas. Mês de Luz e de fé vivida e partilhada com nossos irmãos 
cristãos: Ascensão de Jesus junto do Pai, o Pentecostes, a Santíssima Trindade. Seguem: 
a « Festa de Deus » ou de Corpus Christi, o Sagrado Coração  de Jesus, e Maria com a 
festa  da Visitação à Isabel. Para sustentar nosso elan, virão também Saõ João Batista  e os 
santos  Pedro e Paulo. Que mais se poderia querer para permanecer « acordados » e ser teste-
munhas?  É perto de Jesus, em intimidade de adoração com Ele, que podemos acolher e viver pro-
fundamente,  cada uma destas festas, nos diz Pierre Vigne. 

 Jesus, tu és Sabedoria incriada! 

Tu és a Fonte Sagrada! 

Tu és uma fonte inesgotável de eloquência de todos os oradores! 

Tu és a ciência profunda! O Sol de luz que, em seguida a espalha na vas-

tidão do universo! Ó mar sem fundo e sem limite de todo tipo de conheci-

mento, seja daquilo que está na terra, seja de tudo o que está nos Céus! Ó 

saber infinito de onde deriva todo saber! 

Ó claridade de todos os santos! 

Grande Mestre de todos os Doutores, grande inteligência de todos os Pro-

fetas! Tu és a concretização imensa das ideias inefáveis da Divindade! 

Somente Tu compreendes inteiramente as grandezas de um Deus! 

Jesus, o maior e mais perfeito ainda que eu não saberia dizer! 

Eu te adoro do mais profundo do meu coração. 

  Eu me prosterno diante de ti, para te escutar... 

Jesus, tu nos dás a verdadeira sabedoria,  

a vida à nossas almas e a felicidade eterna; e 

todos os grandes bens  são para um número infi-

nito de pessoas… 

Tu és como um Sol, que se esconde na nuvem:  

mas é para torná-la mais brilhante, ou para fazê

-la cair  como uma chuva vantajosa para todos .  
 

M. B. L. t.1- 331-332  

 

 

                             « …a VIRGEM MARIA …viveu, como pessoa, as bem-aventuranças 
de Jesus. Ela é aquela que transbordava de alegria na presença de Deus, aquela que guar-

dava tudo em seu coração e que se deixou atravessar pela espada. É a santa entre os san-

tos, a mais abençoada, que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha. Ela 
não aceita que fiquemos na terra e, às vezes, nos carrega em seus braços sem nos julgar. 

Falar com ela, nos consola, nos liberta e nos santifica. A mãe não tem necessidade de 
muitas palavras; não exige que façamos muitos esforços para explicar-lhe o que nos acon-

tece. Basta cochicharmos mais e mais: “Ave-Maria…’’.             

                                                        Gaudete et exultate.176 



                                                                                          

O Papa Francisco  assinou sua tercei-

ra Exortação apostólica  « GAUDETE 

ET EXULTATE », no dia 19 de março 

que nos foi entregue, no dia 9 de abril 

de 2018.  

É um vibrante apelo à santidade para 

todos, no mundo de hoje.  

Uma santidade no cotidiano que o Bem-

aventurado Pierre Vigne lembrava fre-

quentemente aos « queridos cristãos » e 

continua a fazê-lo! 

      Boa leitura e... ponha em prática! 

                        
 

 

 

PALAVRA DE DEUS citada face ao texto  de Pierre Vigne 
 

 Aquele que vive pelos séculos criou tudo igualmente. Somente o Senhor será recon-

hecido justo. A ninguém ele deu capacidade para proclamar todas as sua obras: quem poderia 

ir até o fundo de suas maravilhas? Quem pode medir seu brilhante poder, quem poderia repe-

tir todos os seus gestos de misericórdia? 

 Não há nada a consertar, nada a acrescentar; as maravilhas do Sen-

hor permanecem impenertáveis. Quando se pensa em terminar, nos da-

mos conta que estamos apenas começando; basta pararmos para nos ul-

trapassar.       Eclesiástico, 18. 

 Cada ano o Padre Vigne prega um retiro em Boucieu le Roi. Destinado às Irmãs, está tam-
bém aberto ao menos à partir  de 1724, aos padre e leigos que desejam aproveitar do ensinamento 
do missionário para recentrar e fortificar sua vida cristã. Em 1731  Padre Vigne anota em seu 
diário: « Este retiro foi ardente e útil. Eu não falei senão do retiro, da importância da sau-

dação, Pai, Filho e Espírito Santo... da missa, do santo sacrifício…do amor de Deus…». 

      Evidentemente, a adoração do Santíssimo Sacramento marca os 
dias deste retiro, porque é diante de Jesus, o  «Sol de Luz», que as 
palavras do pregador podem tornar-se  « uma chuva vantajosa para 
todos.» 

       Como então, o Padre Vigne nos convida a contemplar e escutar 
Jesus  que nos revela o Mistério, porque « somente tu compreendes 

inteiramente as grandezas de um Deus ». Perto Dele nós 
acolhemos sua Palavra como o fizeram na Ceia da quinta-feira Santa: 
« Em verdade eu vos digo: quem recebe aquele que eu envio é a mim 
que recebe; e quem me recebe, recebe Aquele que me enviou.» Jo. 

13,20. Porque no Pentecostes, em comunhão com 

Deus o Pai, ele envia o Espírito Santo à sua Igreja e a 

cada um de nós, como ele próprio é o enviado do Pai.  

      Pierre Vigne quer transmitir a graça eucarística 
que transformou sua vida e o lançou nos caminhos da 
missão. A Eucaristia celebrada e adorada, a Palavra 
de Deus ouvida e  « guardada », não devem permane-
cer fechadas em nós mesmos: « todos os grandes 
bens são para um número infinito de pessoas », 

diz ele. E nos lembra, assim, a mensagem da Ascensão: « Ide, pois, e fazei de todas as nações 
discípulos, batizando-os em nome do Pai e do filho e do Espírito Santo.» Mt.28,19 

No fim do retiro, o Padre Vigne convida cada um a voltar para a missão, cada um segundo sua vo-
cação, é claro…mas não de mãos e coração vazios! No estilo de São Paulo e como nós o ouvimos 

frequentemente, no início da missa: « Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de 

Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.» 2 Cor.13,13. Não 

faz ele o mesmo por nós? 

         Com o sinal da cruz acabavam-se estes dias, como aliás as ações de cada dia. Gesto simples e 
bem feito, ato de fé em Deus trindade que  é amor: « em nome do Pai e do 

fil-
ho 
e 
do 

15. Deixa a graça de teu batismo dar frutos em uma caminhada de santidade. Permite que 

tudo seja aberto para Deus e por isso escolhe-O. Escolhe Deus sem relaxar. Não te desencorajes 

porque tu tens a força do Espírito Santo para que isto seja possível; e a santidade, no fundo, 

é o fruto do Espírito Santo em tua vida (cf. Gal 5, 22-23).  

     Quando tu sentes a tentação de se afirmar em tua fragilidade, levanta os olhos para o crucifi-

cado e dize-lhe: ‘‘Senhor, eu sou um pobre, mas tu podes realizar o milagre de tornar-me 

melhor’’.  

     Na Igreja, santa e composta de pecadores tu encontrarás tudo aquilo que tens necessidade 

para progredir rumo à santidade. O Senhor a encheu de dons por sua Palavra, pelos sacramen-

tos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho de seus santos e por uma beleza multi-

forme que provém do amor do Senhor, « como a noiva que se prepara com suas joias » (Is 61, 

10). 

 

 

 

 
 

 

 

O trevo de São Patrick 

Simboliza a Trindade 

   QUE DIZ O CATECISMO 

O cristão começa seu dia, suas orações e suas ações com  o 
sinal da cruz, " em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to. Amém". O batizado entrega o dia à glória de Deus e pede 
a graça do Salvador que lhe permite agir com o Espírito Santo, 
como filho do Pai. O sinal da cruz nos fortifica nas tentações e 
nas dificuldades.              Cat.Irg.Cat. 2157 

PARA REZAR 
 

O Senhor Deus é um sol e uma 
arma de defesas; o Senhor dá a 
graça e a glória;  ele não recusa a felicidade àqueles 
que vão sem murmurar. Senhor todo-poderoso, 
feliz o homem que conta contigo!      Sl. 84 
 

O Senhor é minha luz e minha salvação, de que 
terei medo? 
O Senhor é a fortaleza da minha vida, diante de 
quem eu tremerei?… 
Pedi uma coisa ao Senhor, e ele me deu: habitar na 
casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para 
contemplar a beleza do Senhor e cuidar do seu 
templo. 
Senhor, escuta meu apelo! … 
Eu penso em tua palavra: « Buscai minha face! »  
Eu busco tua face, Senhor… 
Mostra-me Senhor, teu caminho e conduze-me 
numa boa estrada, apesar daqueles que me esprei-
tam.  Sl. 27                       


