
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seus últimos dias 

 Últimas recomendações a suas 

filhas – junho 1740. 

 Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 

1740. 

 Últimas instruções sobre a 

penitência na Festa de São João 

Batista – 24 de junho de 1740. 

 Morte de Pierre Vigne - 08 de junho 

de 1740. 

 Translado de seu corpo de Rencurel 

à Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho 

de 1740. 

 Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 

1740. 
 

Últimas recomendações a suas filhas – 

junho 1740. 

 

Seus últimos dias 

 Últimas recomendações a suas 

filhas – junho 1740. 

 Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 

1740. 

 Últimas instruções sobre a 

penitência na Festa de São João 

Batista – 24 de junho de 1740. 

 Morte de Pierre Vigne - 08 de junho 

de 1740. 

 Translado de seu corpo de Rencurel 

à Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho 

de 1740. 

 Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 

1740. 
 

Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 

Seus últimos dias 

 Últimas recomendações a suas 

filhas – junho 1740. 

 Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 

1740. 

 Últimas instruções sobre a 

penitência na Festa de São João 

Batista – 24 de junho de 1740. 

 Morte de Pierre Vigne - 08 de junho 

de 1740. 

 Translado de seu corpo de Rencurel 

à Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho 

de 1740. 

 Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 

1740 
 

Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 1740. 

 

Seus últimos dias 

 Últimas recomendações a suas 

filhas – junho 1740. 

 Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 

1740. 

 Últimas instruções sobre a 

penitência na Festa de São João 

Batista – 24 de junho de 1740. 

 Morte de Pierre Vigne - 08 de junho 

de 1740. 

 Translado de seu corpo de Rencurel 

à Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho 

de 1740. 

 Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 

1740 
Últimas instruções sobre a penitência na 

Festa de São João Batista – 24 de junho de 

1740. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seus últimos dias 

 Últimas recomendações a suas 

filhas – junho 1740. 

 Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 

1740. 

 Últimas instruções sobre a 

penitência na Festa de São João 

Batista – 24 de junho de 1740. 

 Morte de Pierre Vigne - 08 de junho 

de 1740. 

 Translado de seu corpo de Rencurel 

à Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho 

de 1740. 

 Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 

1740. 

 

Morte de Pierre Vigne 
 

Seus últimos dias 

 Últimas recomendações a suas 

filhas – junho 1740. 

 Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 

1740. 

 Últimas instruções sobre a 

penitência na Festa de São João 

Batista – 24 de junho de 1740. 

 Morte de Pierre Vigne - 08 de junho 

de 1740. 

 Translado de seu corpo de Rencurel 

à Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho 

de 1740. 

 Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 

1740. 
 

Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 1740 

 

Seus últimos dias 

 Últimas recomendações a suas 

filhas – junho 1740. 

 Última missão em Rencurel - 12 de 

junho 1740. 

 Sinal de cansaço no dia da festa de 

Corpus Christi – 16 de junho de 

1740. 

 Últimas instruções sobre a 

penitência na Festa de São João 

Batista – 24 de junho de 1740. 

 Morte de Pierre Vigne - 08 de junho 

de 1740. 

 Translado de seu corpo de Rencurel 

à Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho 

de 1740. 

 Uma testemunha relata por escrito a 

morte de Pierre Vigne – Fim de 

1740. 
 

Translado de seu corpo de Rencurel à 

Boucieu-le-Roi – 10 a12 de julho de 1740. 

 


