
CONTEMPLANDO O MISTÉRIO DO AMOR: JESUS CRUCIFICADO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Movido pela paixão de semear o amor de Deus aos corações dos mais humilhados”, Pierre Vigne retoma 

sempre a estrada, com o coração cheio de amor e os olhos fixos no DOM de AMOR, Jesus Crucificado. 

Seu caminho é percorrido com zelo e sustentado pela oração. 

Ele procura “Evangelizar por meio do Calvário”, irradiando o amor “por Jesus, o qual ele contempla na 

Cruz”. 

“A Cruz é instrumento de salvação”, é “a árvore da vida que produz o fruto do céu, Jesus”. 

“O Calvário é o lugar da contemplação Daquele que nos amou e se entregou por nós.” 

Pierre Vigne tem em mente e traz em seu coração “a contemplação do Cristo na Cruz”; converter e aquecer 

os corações pela Viagem do Calvário é o objetivo essencial da Construção da Via-Sacra, verdadeiro 

caminho de conversão.  

O orgulho pode resistir diante de um Crucifixo? A avareza pode durar na alma mais árida, ao se inclinar 

sobre o Cristo que dá seu sangue, sua vida? 

Silenciemos pensando nesse grande amor-doação. Quais são as minhas reflexões diante do Crucificado? 

Como não se deixar atrair por esse amor suspenso numa Cruz? 

“Não há maior prova de amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis 

o que vos mando”. (Jo 15,13-14) 

O que nos manda o Senhor? Como vivemos no nosso dia a dia, na Comunidade e na MISSÃO? 
 

CANTO: Eis que eu vos dou / O meu Novo Mandamento / Amai-vos, uns aos outros / Como eu vos tenha 

amado... 
 

Nos passos de Cristo: “Quem quiser seguir-me tome sua cruz cada dia e siga-me”. A caminhada para o 

Calvário, deve fazer parte do nosso cotidiano: as alegrias, as dificuldades, as dores, o morrer ao egoísmo, 

são passos da jornada diária que deve ser unida à Cruz do Cristo, Redentor. 
 

CANTO: Vem, caminheiro, o caminho caminhar / Vem, peregrino, meu amor testemunhar... 
 

“A linguagem da Cruz é loucura para os que se perdem, mas, para os que foram salvos, para nós, é uma 

força divina.” (1 Cor 1,18) 
 

Que diz a linguagem da CRUZ para uma filha de Pierre Vigne, para uma Congregação nascida no Calvário 

de Boucieu? Qual será a nossa resposta frente a tanto amor? 
 

Reflitamos, silenciosamente! 
 

O mundo, as pessoas podem nos pedir outro sinal, outras palavras, mas para nós o Sinal, as palavras é uma 

Pessoa: “Jesus Cristo Crucificado”, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. (1 Cor 23,24) 
 

CANTO: Não há maior amor que dá a vida pelo irmão / Não há maior amor que dá a vida pelo irmão... 
 

“Pierre Vigne pedia e nos ensina a pedir a sabedoria para entrarmos no mistério da Cruz, dirige-se a Nossa 

Senhora porque Ela estava ali ao pé a Cruz”. 
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Rezemos: Mãe forte na fé, Mulher do SIM, vem ensinar-nos a compreensão da Paixão, vem caminhar 

conosco, conduzindo-nos a Contemplação do “MAIS BELO LIVRO, JESUS QUE SOFRE E MORRE NA CRUZ 

POR NÓS”. 
 

CANTO: Vitória... 
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