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Onde tudo começou... 

Boucieu - França 
 

 

 

 

 

 

A História continua... 

Salvador, Região Brasil 

 

 

30 de novembro: 

Festa de ação de graças pelos 

300 anos da Congregação. 

 

 

 

 

A gratidão é a flor de uma alma nobre. 
Papa Francisco 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJjQ9e_bnMkCFY44kAodsecL-g&url=http://www.panoramio.com/photo/23465850&psig=AFQjCNE-TvIKweEX_5WvyWWWkPKaa-4ptw&ust=1448030353562177
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6otX_3KbJAhVCJJAKHS2zC54QjRwIBw&url=http://www.panoramio.com/user/2738013/tags/Boucieu-le-roi&psig=AFQjCNHssDSNdY0jflQkV2Q6m6yErJ2yfA&ust=1448374211918096


EDITORIAL  

Sejamos luzeiros de esperança! 

Cara jovem, 

Como é bonita e profunda esta expressão do Papa 

Francisco, dita em sua homilia no Santuário de Aparecida 

em 2013! 

Ser luzeiro de esperança é a missão de todo 

cristão, portanto é a minha missão, é também a sua. 

Mas como ser e ter esperança neste mundo marcado pela dor, pelo egoísmo, por tantas formas 

de desamor? Como ter esperança, se o que vemos constantemente são contradições, discursos 

vazios, corrupção sem fim? Como? 

Minha irmã, a nossa esperança está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, não nas 

coisas ou nas pessoas. Elas passam. A nossa esperança está em Deus. S. Paulo nos diz: “a 

esperança não decepciona (Rm. 5,5)”. Esta é a nossa certeza, e é ela que nos mantem acesa a 

chama da fé, e nos dá a certeza de que Deus é a nossa vitória. N’Ele está a nossa felicidade. Se 

tomarmos as lentes da fé, conseguiremos enxergar a presença de Deus, mesmo em meios a 

tantas contradições e pecados.  

Você já leu aquele texto (Atos 17,23) onde S. Paulo faz a experiência de ver Deus, 

mesmo em meio a um povo “aparentemente pagão”? Pois é, foi lá, em Atenas. Ele conseguiu 

pregar o nome de Jesus naquele ambiente porque foi capaz de descobrir a presença de Deus 

naquele lugar.  

Jovem, há por aí tantos irmãos e irmãs nossos fazendo o bem, sendo facho de esperança! 

Há tantos gestos de bondade, de companheirismo, de amor fraterno, de perdão, de humanidade, 

próximos de nós, ou escondido nos becos e ruas, nas favelas e nos centros das nossas cidades! 

Somos convocadas a nos unir a estes luzeiros e incendiar o mundo com o amor de Deus, a 

ajudar a reacender a esperança que está se apagando no coração de tanta gente, inclusive dos 

jovens. Você, minha irmã, você é uma pessoa de esperança? Consegue ver Deus nas pessoas e 

acontecimentos do dia a dia? 

Deixe-se surpreender por Deus! Ele está aí presente junto a você, de tantas formas, nos 

vários acontecimentos do seu dia. Perceba-O! 

A Nossa Congregação tricentenária também tem esta missão. São 300 anos anunciando e 

adorando Jesus Cristo, propagando o amor, servindo o irmão...  300 ANOS SENDO LUZEIRO DE 

ESPERANÇA.   Quem sabe, Ele está convidando você a ser uma luz diferente, a ser UMA 

CONSAGRADA SACRAMENTINA? Se você escutar este convite, não perca tempo, responda logo! 

Em Cristo, 

Ir. Antônia Nery 

“... Não temas, porque eu te resgatei, e te chamei pelo teu nome; tu és meu.” Is 43,1. 
 

Foi o meu primeiro encontro fora da cidade. Tive um pouco de medo, confesso, mas 

quando cheguei a Jauá, vendo as Irmãs e as meninas, o medo passou e a vontade de seguir os 

passos de Jesus foi aumentando.  Minha experiência foi muito boa... Na hora do deserto, fiquei 

muito emocionada, com vontade de seguir em frente, porque quando somos jovens e queremos 

seguir a vida católica, não é fácil, eu sei disso, mas não importa onde estamos, nossa mente é 

nosso lar, quero caminhar seguindo os passos de Jesus.  Eu amo sentir sua presença e estar com 

vocês minha segunda família. Beijos, Maísa 

Tudo é graça. O nosso Bom Deus nos concedeu passar um encontro maravilhoso e um 

nova experiência de aproximação com Ele. Conhecemos outras vocacionadas e um pouco mais 

sobre a Congregação, foi muito proveitoso para nós.   

Com grande alegria, Jaiane Santos - Pindobaçu, Senhor do Bonfim, BA 

02 
 



 

Faltaria um « jubileu» se nada tivesse sido dito sobre o ano de 1915... ano em que a guerra não 

permitia grandes festas... Mère Marie Ernest Strub no entanto, encontrou o melhor meio de 

marcar este Jubileu... de « penitência ». 

« No dia 30 de novembro de 1915, a Congregação... 

devia celebrar, com uma festa solene, os 200 anos de 

sua Fundação... Os horrores da guerra, não permitindo 

que as Irmãs se reunissem no dia projetado e de dar 

alguma solenidade à festa, quis a Superiora Geral, Mère 

Marie Ernest Strub, que esta circunstância memorável, 

tão cara ao coração da grande família sacramentina, 

fosse celebrada ulteriormente, no próprio berço da 

Congregação, em Boucieu le Roi, com uma 

peregrinação de penitência, a fim de atrair, para o 

instituto... as bênçãos do céu. 

Com esta finalidade, a Reverenda Madre mandou restaurar completamente e renovar as capelas 

do caminho doloroso, ou seja, da Grande Viagem, estabelecida em 1715, no vilarejo e no campo 

de Boucieu, pelo venerável Padre Vigne, fundador da Congregação. Depois, ela convocou os 

habitantes de Boucieu e das cidades vizinhas, a fim de inaugurar, novamente, o Caminho da 

Cruz, com uma grande e solene Via Sacra, que foi fixada para um domingo, 8 de abril. 

No dia 7, a Reverenda Madre vai a Boucieu com o cônego Eydoux, capelão da Casa Mãe, Irmã 

São Paulo Gourjon, econôma geral, e algumas Irmãs da casa de Tournon. Os cuidados a ter com 

os feridos, muito numerosos, neste momento, nas ambulâncias e nos hospitais, servidos pela 

Congregação, não tendo a permissão de reunir um maior número. 

A Via Sacra foi feita no dia seguinte, após as Vésperas, em meio a uma grande afluência de 

pessoas e foi presidida por Monsenhor Guichard, vigário geral... Uma solene saudação ao 

Santíssimo Sacramento, dada na capela do convento, termina a cerimônia.  Foi de fato um « 

Jubileu »! 

“Nutramos um grande Amor por Jesus Eucaristia, unamo-nos a Ele com ternura". 
 (Pe. Vigne) 

Ação de graças 
 

Bendito sejas Tu, Senhor, pelas Irmãs que hoje, apesar dos desafios do nosso mundo, não 

cessam de Te adorar, presente na Eucaristia e de cumprir sua missão na Igreja e no mundo:  

acompanhar os peregrinos da vida, em suas alegrias, em seus sofrimentos e em sua busca 

de sentido. Desta maneira, a graça do Carisma permanece viva e eficaz.  
 

Irmã Jailde Soares de Araújo 
 

O ano jubilar dos « 300 anos » da Congregação caminha para a 

celebração final, em Boucieu le Roi, no dia 30 de novembro. « Flores de 

ação de graças » chegarão a Boucieu, de todos os países onde 

Comunidades Sacramentinas estão em missão; flores marcadas pela 

gratidão das Irmãs e por seu serviço comunitário.  

Como diz o Papa Francisco: « Louvado sejas Tu, Senhor. » 

A RUÍNA 

A Revolução Francesa provoca uma grande dispersão das Irmãs. 

Desaparecem as comunidades, aparentemente; contudo, algumas Irmãs 

permanecem em Boucieu. Expulsas das escolas e dos hospitais, muitas 

continuaram, na clandestinidade e por vezes arriscando suas próprias vidas, 

às obras de caridade tão necessárias nesses tempos conturbados. 

 Conscientes da pobreza e das desordens de seus hospitais, as 

autoridades civis convocaram as Irmãs, a partir de 1795, a Tournon e a Valence. 

 Napoleão I torna-se Imperador e a paz religiosa é reestabelecida pela concordata. A 

Congregação reencontra o direito de existir, aberta e legalmente. Em 1803, no intento de reunir 

as Irmãs, Soeur Santa Julie Aforti pede ao prefeito Descorches a casa Saint Just em Romans. 
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Um pouco de História 
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“Em Deus Eternamente Jovem” 

Ser jovem no mundo de hoje é difícil; com tudo que o mundo nos oferece, a nossa 

juventude está sendo corrompida; muitos acham que a felicidade está em consumir e, com o 

avanço da tecnologia, a maioria da juventude não está vendo sua vida passar. Nós que somos 

cristãos corremos o risco de perder a nossa identidade.  

Eu sou Maria de Lurdes, já estou na reta final do meu Postulantado. Estou vivendo a 

experiência de me entregar ao amor de Deus, vivendo uma intimidade 

mais profunda a cada dia, e às vezes, me pergunto: Quanto vale ser só de 

Deus? Difícil responder, pois ser de Deus vale muito mais do que você 

imagina, vale uma vida de muita alegria e verdade. Muitos me 

perguntam se eu sou feliz em estar seguindo a Deus, minha resposta 

é “Sim, eu sou muito feliz”! Temos que ter uma meta para viver. A 

minha, a sua meta tem nome Jesus Cristo e Ele é o fundamental 

em nossas vidas, sem Ele tudo perde o sentido.  

“A juventude está a perder a capacidade de sonhar. Os 

jovens têm muitos desejos, mas poucos sonhos. Os desejos não 

resistem às dificuldades da vida, já os sonhos, são projetos de 

vida, sobrevivem ao caos.” É na nossa juventude que descobrimos 

quem somos, qual a nossa vocação e aprendemos a desbravar o mundo e 

viver as experiências da vida. O tempo pode passar, mas as descobertas e 

escolhas que fizermos em nossa juventude é que ficam para vida toda. 

 Nesse tempo em que celebramos os 300 anos de fundação da nossa Congregação, 

quero render graças pelo congresso realizado para a Juventude Sacramentina, em Vitória da 

Conquista; foram momentos de muitas alegrias. 

Minha irmã, você é importante demais para deixar a vida levar você; é você quem vai fazer a 

sua diferente, pense nisso e seja santa, mesmo sendo jovem. 

 

 “A busca constante” 

Em nossa vida vivemos em um processo de constantes buscas diárias. Muitos buscam 

riquezas, prazeres, poder, fama, bons amigos, família, títulos e etc... Nós cristãos, que vivemos 

uma fé autêntica, com gestos concretos no dia-a-dia, buscamos a Deus, fazendo de nossa vida 

um itinerário constante ou pelo menos tentamos.  

“Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e sua justiça,  

e todas essas coisas vos serão acrescentadas.” (Mt 6, 33). 

O mais belo e encantador nessa busca, que não deixa de ser um peregrinar, é que nela 

encontramos várias coisas, flores, espinhos, pedras, às vezes caímos, outras escorregamos, mas 

não desistimos, pois a força de Deus nos impulsiona, e a nossa fé e esperança de um dia 

encontrarmos com o nosso Bem-Amado face a face na eternidade. E assim vejo a Igreja, povo 

de Deus, trilhando esse caminho de busca, no decorrer de toda a historia, até nos dias atuais. 

Nessa história de 300 anos não foi diferente, o primeiro que começou esse peregrinar foi 

o nosso Bem-aventurado Pierre Vigne, que percorreu esse caminho de busca, bebendo do 

manancial de graças, que é o próprio Jesus. Percebeu a beleza da verdadeira renúncia de si 

mesmo, deixando que Cristo habitasse inteiramente no seu ser, num amor tão profundo pela 

Eucaristia e o Mistério da Cruz, tendo como fruto a Congregação das Religiosas do Santíssimo 

Sacramento. As primeiras Irmãs começaram a semear as primeiras sementes e assim 

sucessivamente e hoje, graças à presença de Deus nesta história tricentenária, tantas outras 

jovens Irmãs surgiram e estão servindo com amor e alegria, numa doação diária, fazendo com 

que Jesus seja mais conhecido, amado e servido por todos e em todos os lugares do mundo. 

Rejubilamo-nos com alegria e gratidão a Deus e a todos que contribuíram para estarmos aqui 

hoje. 
Flávia - Postulante  

“... eis que vou eu mesmo, seduzi-la e conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao coração.”   Os 2,16 
 

“...Eu o amei e chamei do Egito, o meu filho.” Os 11,1 
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Olá, caríssimos leitores do “Sementes que Brotam”! 

Rendamos graças a Deus Pai por este compromisso ao longo do ano jubilar dos 300 anos 

de nossa congregação. Sendo assim, hoje iremos partilhar com vocês sobre o encontro 

vocacional realizado nos dias 02,03 e 04 de outubro de 2015, em que nós, formandas, e as 

Irmãs, acolhemos, com grande alegria, as vocacionadas. 

O encontro foi maravilhoso, com muita alegria, paz e doação de uma para com as outras, 

no qual o Senhor derramou muitas bênçãos. Esses dias foram repletos de dinâmicas, oração, 

deserto, lazer, partilha e adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi proporcionado às jovens um 

momento mais próximo com o Cristo Eucarístico, centralizado no carisma de Pe. Vigne, Cruz e 

Eucaristia.  

No decorrer do encontro, foi refletido o tema sobre os diferentes tipos de vocações, 

aprofundando mais especificamente a vocação à Vida Consagrada, ajudando, portanto, a buscar 

esclarecer melhor a vontade do Senhor na vida de cada uma delas.  

No entanto, Deus, a cada dia, continua a convidar operários (as) para servir ao seu Reino 

e todo convite requer uma resposta o nosso SIM generoso. Como disse Pierre: “Imitai, pois, 

nosso bom Salvador de quem as palavras, as ações, e todo exterior transpareciam humildade e 

doçura.” 

Para finalizar, gostaríamos de deixar uma frase do Papa Francisco. Que ela sirva de 

reflexão para todos nós: “AS VOCAÇOES NASCEM NA ORAÇÃO E DA ORAÇÃO E SÓ NA ORAÇÃO 

PODEM PERSEVERAR E DAR FRUTOS.” 

Cristina Gomes e Wiliana Alves (aspirantes) 

Graças vos dou, Senhor! 

       Com o chamado que Deus me faz todos 

os dias e que a cada dia Ele vem 

confirmando, para viver a minha vocação 

na Congregação das Religiosas do SS. 

Sacramento, eu vos dou graças e vos louvo 

pela vida do Bem-aventurado Pierre Vigne 

e pelos 300 anos desta obra de Deus para 

a humanidade. 

Graças vos dou, Senhor, por 

Padre Vigne missionário. Começou sozinho 

sua missão, mas depois Deus tinha um 

grande projeto para esse Santo Vigário. 

Enviou-lhe sete filhas para com ele caminhar na busca e, na missão, descobriu o que iria fundar 

e, Jesus foi revelando onde ele deveria estar. 

Graças vos damos, Senhor, pela vida do nosso fundador, que se entregou ao Teu Amor 

para as Sacramentinas fundar, sua missão de amor é servir, educar e evangelizar. 

Seu coração ardia de amor pela Eucaristia. Por ser simples e humilde, não quis sentir esse 

amor sozinho, partilhou com todos que passaram em seu caminho. Deixou-nos o seu legado de o 

Cristo escutar, na Cruz e na Eucaristia o nosso carisma está. 

O Senhor sempre agindo na contrariedade, em meio às perseguições nos traz o nosso 

Amado, com cinco pioneiras que chegam ao Brasil, atravessam o oceano e não apenas um rio, 

para fundar as raízes Sacramentinas nas terras do nosso Brasil. 

Padre Vigne adorador que nos leva a contemplar o Cristo Eucaristia a quem nos ensina a 

amar, a Mãe do SS. Sacramento que veneramos com muito amor, por ter gerado para o mundo 

o nosso Salvador.  Que a humanidade desperte para viver esse Amor. 

Graças vos damos, Senhor, pelo seu infinito amor que sustenta até hoje o Teu projeto 

de amor. Nestes 300 anos, que vamos completar, mostra-nos que é Tua vontade nossa 

congregação perseverar, fazendo com muito amor Tua Palavra frutificar.     
        

                                                                      Clautide Alves de Souza (Aspirante) 
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Queridos Leitores do “Sementes que Brotam”, 

 

Nos dias 2,3 e 4 de Outubro de 2015 aconteceu o Encontro Vocacional com 

as Irmãs Sacramentinas, em Jauá-BA.  Antes do encontro, 

fomos conhecer a casa de formação do Aspirantado e 

Postulantado; lá as jovens fazem as primeiras etapas 

de formação da Vida Religiosa. 

O Encontro Vocacional foi um momento forte de 

espiritualidade, estudo, entrosamento, oração, 

lazer... Muitas Irmãs se fizeram presentes 

acompanhando as jovens de suas  comunidades, 

motivando-as na escolha de sua vocação. 

A experiência foi muito proveitosa, pudemos perceber 

em pouco tempo o trabalho das Irmãs e a importância 

que elas têm na comunidade, foi maravilhoso ouvir como 

elas superaram aquilo que para nós é dificuldade, que é 

deixar tudo e abraçar a missão. Ouvir as histórias de cada uma nos 

motivou bastante. O momento de deserto, de profunda oração foi o ponto principal para nós, nos 

fortaleceu e nos animou a querer continuar seguindo nesta descoberta, a cada dia sentimos mais 

a necessidade de responder a esse Deus que nos chama. 

Agradecemos ao Bom Deus, por esse momento divino, por estar abrindo nossos caminhos 

neste nesta etapa de discernimento. 

Agradecemos também às Irmãs por nos acolherem e foram instrumentos de Deus a nos orientar 

na caminhada vocacional. 

                        Juliana Lima, Raniely Simplício e Laura Ramos. 

 
O PODER DAS MÃOS 

 

Mãos abençoadas...  

Mãos poderosas... 

Que nos levam ao bem. 

Mas que nos leva ao mal também 

Mãos de nosso sustento 

Mãos do nosso alimento 

Mãos que podem abraçar, amar, acariciar 

Mas que também podem bater, matar, roubar e maltratar 

Mãos com que se faz um poema, se faz o amor 

Mas também se faz discórdias, brigas, intrigas 

Mãos que pelejam, que trabalham, se exercitam 

Mãos que se alimentam, se alcançam, se elevam aos céus 

Mãos abençoadas por Deus, quando se usa para o bem 

Más que também pode ser amaldiçoadas quando se usa 

para o mal. 

Nossas mãos tem inúmeros poderes 

Se tens as tuas mãos, agradeça a Deus todos os dias por esta benção. 

Usa as somente para o bem e se sintam privilegiados por elas existirem. 

As nossas mãos são verdadeiramente poderosas... 

Basta saber usá-las 

Tudo que se faz com amor. 

Se recebe com gratidão e carinho. 
 

1. Você sabia que tem a força de cura em suas mãos? Use-a! 

Tocar, abraçar, acariciar, massagear… 

A carícia num bebê, o toque apaixonado dos amantes, o dirigir as mãos a uma região dolorida do 

seu próprio corpo! 

Você já observou que suas mãos são instintivas? 
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As mãos tocando a si e aos outros: atos tão 

mecânicos estariam significando algo? 

Você já percebeu como é gostoso um afago 

quando se está carente, triste, nervoso ou 

aflito? 

Você já percebeu como um simples toque 

de um amigo em seus ombros pode fazer 

toda diferença? 
 

2. O que você sente ao ser tocado? 

O que você sente quando toca 

carinhosamente a si mesmo e aos outros? 

As mãos: que doce remédio para nossas 

dores físicas, morais, dores de amores, e tantas outras! 
 

3. Que magia é esta, a do toque?  

Desde os primórdios da humanidade as mãos foram usadas para cura de diversos males. 

O toque tem o poder da cura em muitos níveis! 
 

4. Carências afetivas 

A humanidade perdeu a capacidade de tocar as pessoas mais queridas?! 

Perdemos a oportunidade de acariciar a nós mesmos?! 

Envolvidos com nossos problemas diários, envolvidos com questões “preconceituosas”, o toque 

natural e instintivo tornou-se algo um tanto quanto complicado. 

As pessoas se esquecem de tocar-se!!! 

Um abraço entre pais e filhos, o toque afetuoso nos ombros de um amigo, o carinho “sem 

compromissos” entre marido e mulher, etc. 

Quantas coisas boas nós estamos perdendo!!! 

A humanidade estaria carente de afetos?! 
 

5. O que acontece quando há ausência de toques? 

Você sabia que um bebê morreria se não fosse tocado carinhosamente? 

Assim como os animais lambem suas crias, o bebê humano também precisa 

ser tocado para sobreviver! 

Pesquisas demonstraram que o bebê que recebe maior estimulação através 

do toque é mais tranquilo e tem melhores condições de se desenvolver 

adequadamente do que aqueles que recebem uma quantidade menor de 

carícias. 

Será que com adultos acontece o mesmo? 

 

6. Observe-se! 

O que acontece neste momento mágico do toque? 

Você já percebeu do que é capaz um carinho? 

São questões para se pensar, refletir e, 

sobretudo, sentir! 

Se nós tivéssemos o hábito de tocar mais as 

pessoas queridas,  

muitos males seriam, sem dúvida, resolvidos! 

Você já pensou porque tocamos 

automaticamente as regiões doloridas de nosso 

corpo? 

Você já pensou porque temos o impulso de 

colocarmos nossas mãos no peito quando 

estamos angustiados, ou na testa quando 

estamos preocupados, ou no queixo quando 

pensamos muito? 

Nosso inconsciente não nos dirige para esses 

Toques por acaso. 

Nos caminhos que a humanidade já percorreu o 

Toque sempre esteve presente e já ouvimos muitas histórias sobre cura através das mãos! 
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7. Nossas mãos têm o poder de curar! 

Um poder que não depende de técnicas! 

Curar através das mãos é uma capacidade natural em toda a humanidade! 

Só precisamos torná-la consciente! 

Um bom começo seria nos perguntarmos: 

Que magia é essa contida em nossas próprias mãos? 
 

8. Uma proposta: 

Que tal dedicar o seu dia para colocar as mãos em si mesmo? 

Que tal dedicar o seu dia a abraçar, acariciar e a tocar as pessoas queridas? 

Mãos que curam: vamos usá-las? 

 

As sete primeiras Irmãs Sacramentinas chamavam-se: Catherine Junique, Louise Bouveyron, 

Jeanne Rouveure, Marie Spéliat, Marguerite Rouveure, Marie Bosc e Jeanne Lalaye.  

Mãos que louvaram, adoraram, abençoaram, acariciaram, curaram...  

Mãos que fizeram a diferença! 

 

SACRAMENTINAS: 
 UM JEITO NOVO DE SER, ADORAR, AMAR, SERVIR! 

 

PE. VIGNE 
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REFLEXÃO 
 

1º Você se sente missionário (a) como o Pe. Vigne? 

2º  Que semelhança Pe. Vigne tem com São Paulo apóstolo? 

3º Quais são as pulsações fortes do coração do Pe. Vigne? 

4º Leia 1ª Cor 13 e destaque as virtudes do Pe. Vigne mencionadas no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Seu coração tem duas pulsações contínuas: 

    - Uma para DEUS: fervor - SS. Sacramento 

    - Outra para o PRÓXIMO: gestos para com os mais 

necessitados 

 

 Ele AMA DEUS e quer lhe dar almas. Ele AMA as ALMAS e 
quer dar-lhes DEUS 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL_8qpwKbJAhVGLZAKHSJID5UQjRwIBw&url=http://colegiosacramentinas.com.br/300anos/?p%3D3299&psig=AFQjCNHJhb30Qrl4Hmo2JOHNuFC-fFAVPQ&ust=1448366629778744
http://animamundhy.com.br/cursos/magnified-healing/magnified-healing

