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Realização: Congregação das Irmãs do SS. 

Sacramento 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 
                                                                           

 
“É bem-aventurada uma pessoa 

quando medita noite e dia 

sobre o que Deus quer de nós, 

sobre seus mandamentos. 

Por esse meio ela está no caminho do Céu, 

e na mesma estrada 

que os Santos percorreram. 

 
 

 

Quando tu rezares, 

não façais com precipitação! 

… uma grande luz, 

que passa rápido como um relâmpago, 

serve pouco para a noite 

de um pobre viajante; 

da mesma forma, 

um fogo que se apaga rapidamente, 

para uma pessoa que está com frio. 

Meu Deus, guardarei então,  

em meu coração a lembrança de tua Palavra 

 

 

Religiosas do SS. Sacramento 

Av. Leovigildo Filgueira, 211 - Garcia - Salvador - BA 

 

 

Novembro: um mês onde a memória dos falecidos está bem presente no qual é justo lhes render 
homenagem e rezar por eles…. e até “com” eles. É também um mês que começa com a grande festa de 
TODOS OS SANTOS! e, portanto, nos chama à santidade, a caminhar nos seus passos. Um mês da 
santidade… que nos conduzirá às portas do ADVENTO para nos aproximar pouco a pouco do grande 
Mistério da Natividade de Jesus, Natal. Viver esses meses sem rotina nos pede alguns exercícios de 
preparação para fortalecer nosso “ser” cristão. Esses textos de Pierre Vigne, tirados das Horas Novas, 
podem nos dar pistas para agir! 
    
 

CORREIO     Obrigada a todos que de uma maneira ou de outra ajudam a tornar conhecido a 

amado o Bem-aventurado Pierre Vigne, testemunha sempre atual do amor de Deus. 

“ Obrigada por receber com fidelidade de Fé a “Palavra de Pierre Vigne”. É para 
Claudine e para mim um respiro do nosso ontem e, portanto, tão próximo ainda 
em nossos corações dos Drômois engajados na educação… nosso jovem padre, 
pároco de Aix les Bains, teve a grande ideia, de 2 noites por semana, expor o 

Santíssimo Sacramento uma hora antes da missa. Que felicidade poder 
repousar a alma louvando o projeto DAQUELE que sabe tudo desde toda a 
Eternidade.”! Vocês estão sempre em nossos corações de Fé e de amizade…                  

François NICOL. Aix les Bains   -  FRANÇA 
 

«O envio da Palavra de Pierre Vigne é sempre um momento importante para mim e 
continuo a divulgá-la… Que boa ideia em dar voz ao sapato de Pierre Vigne! (Palavra 9-10-

2021) Eu achei que isso iluminou muito bem a realidade do nosso Missionário” 
                         Irmã J. Emmanuel   Dombasle. FRANÇA 
« Foi maravilhoso dar voz ao sapato de Pierre Vigne! 
 

Faz três semanas que os jovens do MEJ visitaram o museu, eu lhes falei de várias 
coisas de Pierre Vigne e tinha esquecido do sapato. De repente me interroguei 
sobre esse assunto…. Repensei lendo o texto… fotocopiei a página da Palavra e 

coloquei no museu: ela servirá. Amanhã 80 alunos do 6º ano do Colégio Saint 
Victor virão para conhecer Pierre Vigne e outro tanto na próxima semana. ”                                                                                        
Irmã Claude M. Boucieu le Roi. FRANÇA 
 

Mantenha teu espírito 

numa fé humilde, 

sob a obediência de Jesus Cristo; 

torna-te então uma criança 

quando se trata de agradar a 

Deus, 

a fim de que Ele te revele 

o que Ele esconder 

aos espíritos fortes desse tempo. 

Assim então, começa teu dia por 

um ato de Fé. 
 

Se, por suas faltas, alguém 

for indigno de tua amizade, 

lembra-te de que ele traz em si  

a imagem de Deus, 

que ele é obra sua 

e quer para ele o Céu. 

Amai então nele 

o que ele tem de divino 

e imite Deus: 

Ele condena o pecado  

mas ama sua obra.” 
 

Trecho de Horas Novas 

>>>> UM ANIVERSÁRIO <<<< 
 

Em 30 de novembro de 1715 Pierre 
Vigne se tornou «oficialmente» o Pai 
espiritual daquelas que se reuniram 
em Boucieu le Roi. Naquele dia elas se 
tornaram “IRMÃS”, engajando-se 
mais radicalmente no caminho de 
santidade iniciado em nosso Batismo. 
Escutando a Palavra de Deus e o 
Espírito Santo através daquele com 
quem elas iam fundar a 
CONGREGAÇÃO DO SS. 
SACRAMENTO, elas engajaram-se à 
corresponder à sua vocação na Igreja. 
Na ação de graças celebramos esse 
ano 306 anos de missão eucarística. 

Rendam graças conosco! 
 

  O TEMPO… 

     PARA DEZEMBRO 
Somos tão apressados que não 

temos mais tempo para esperar. 
Temos tanto para fazer, para pensar. 

Nossas agendas, nossos dias, 
e nossas vidas são tão cheias! 

Estamos tão ocupados, invadidos, 
apressados que nunca temos tempo. 

Deus, obrigada por vir 
despertar nossa espera. 

Tu nos ofereces o presente desse 
tempo. 

Eis um tempo para respirar, 
para esperar, para viver. 

Senhor, obrigada pelo tempo do 
Advento. 

Obrigada por vir ao nosso tempo 
 



                                                         Com Pierre Vigne caminhamos nessa “mesma estrada” por onde seguiram 

os santos, e aqueles que estiveram conosco, dos quais muito temos recebido. Deus nos ofereceu esse 

presente de colocá-los por anos, por pouco tempo ou até um momento, perto de nós. Através deles Deus se 

tornou, quem sabe, mais próximo, mais “vivo”! Silenciosamente, sem explosões, Deus brilhou em suas vidas, 

em seu jeito de ser. 
 

Sem que eles soubessem, quem sabe, as “ pequenas sementes de Vida”, o Evangelho, lhes tinham modelado… e 

sua lembrança nos enriquece ainda hoje e nos dá “ o gosto” de Deus! Outros vêm perto de nós e depois de nós, 

que tem necessidade também de testemunhas para o caminho, testemunhas no cotidiano que transmitam 

pequenas “sementes de Vida”. Você pode ser um deles… acolhendo e vivendo “ a amável simplicidade 

do Evangelho” como gostava de dizer o Bem-aventurado Pierre Vigne.    B.R. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                            

        COM SÃO JOSÉ 
 

« Ide com confiança a esse bom pai… a esse 
amável Tesoureiro das riquezas de toda a 
Igreja », nos diz o Bem-aventurado Pierre Vigne. Em 1º 
de maio de 1929, Monsenhor Chosson, Vigário Geral da 
Diocese de Valence (FR) aprovou a linda oração que pode 
nos acompanhar para terminar o ano dedicado a São 
José… e para viver com ele o caminho para o 
Natal. Com Maria, quem melhor viveu a espera de Jesus, 
sua acolhida, sua vida em Nazaré, se não São José? 

Eu te saúdo, Bem-aventurado José, 

cujo coração é infinitamente amado por Jesus; 

Tu, o esposo amado da Virgem Maria, Mãe de 

Deus; 

Tu que acolheste e serviste com amor 

paternal Jesus, o Verbo encarnado. 

Tua vida nos mostra o caminho 

da humildade e da fidelidade, da Fé e da 

Esperança, 

alimentados na fonte da caridade. 

Chamado a servir, obediente na fé, 

tua vida é para nós um modelo. 

Ensina-nos a viver como tu 

a disponibilidade em todas as nossas ações, 

a prontidão para a salvação de todos, 

a profunda contemplação da humanidade de Jesus. 

Ensina-nos a viver como tu as virtudes 

que foram as de Maria, Mãe de Deus e tua Esposa. 

Intercede por nossa Família Sacramentina 

e por todos aqueles a quem são enviadas suas Comunidades. 

Intercede por todas as jovens, especialmente por aquelas que são chamadas 

a se consagrarem totalmente ao serviço de Deus e da Igreja 

na Congregação do SS. Sacramento. 

Fazei que cresçam em número, e em fidelidade como o povo consagrado ao 

serviço de Deus. Amém 

 

Jesus, meu Salvador, tu 

vieste aqui sobre a terra… e 

nós não pensamos nessa 

grande felicidade, e não te 

recebemos como 

deveríamos; 

no entanto, depende de nós 

usufruir dos bens de tua 

vinda, e nos tornarmos 

filhos de Deus teu Pai, se 

queremos viver uma vida…. 

toda transformada em sua 

santa vontade. 

Ah, Verbo feito carne, em 

que humildade tu te 

colocaste por nosso amor! 

 

As palavras da Sagrada Escritura não 
foram escritas para ficarem presas ... no 
papel, mas para serem acolhidas por quem 
reza, fazendo-as germinar no seu 
coração. A palavra de Deus vai ao coração 
... A oração te carrega assim, pois é um 
diálogo com Deus, esse versículo da Bíblia 
... foi escrito para cada um de nós. 
    Essa experiência acontece com todos que 
crêem: uma passagem da Escritura, já 
tantas vezes ouvida, um dia de repente me 
fala e ilumina uma situação pela qual estou 
passando. Mas eu tenho que estar lá 
naquele dia, encontrando aquela Palavra 
... ouvindo a Palavra. 
   Todos os dias, Deus passa e lança uma 
semente na terra da nossa vida. Não 
sabemos se hoje encontrará solo árido, de 
espinhos ou uma terra boa, que fará crescer 
este broto (cf. Mc 4,3-9). Depende de nós, 
da nossa oração, do coração aberto com o 
qual nos aproximamos das Escrituras para 
que se tornem para nós a Palavra viva de 
Deus… 
Por meio da oração acontece como uma 
nova encarnação da Palavra. E somos nós 
os “tabernáculos” onde a palavra de Deus 
quer ser acolhida e guardada, para que 
possa visitar o mundo. 
 

Papa Francisco. 27-01-2021 
 

Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra senão 

ajoelhando-se diante da manjedoura de Belém e adorando-o escondido 

na fragilidade de uma criança.       Catecismo da Igreja Católica nº563 
 

         Tua palavra é uma lâmpada 
para meus pés, 

uma luz no meu caminho. 
… a descoberta de tua Palavra 

Ilumina, dá discernimento 
aos simples…. 

Tua palavra é minha alegria, 
Senhor. 

Que eu possa viver para te 
louvar! 

 

Salmo 118 

«Uma manhã após outra, 
uma noite após outra, semeando a 
esperança, acalentando a espera. 
O hoje é para semear… e aprender a 
alegria de não possuir tudo, de nada 
possuir… 
e a bênção chega, 
Deus aparece, 
Ele está aqui, nessa terra seca e 
faminta… 
DEUS AQUI: é nossa verdade, nossa 
vida, nossa razão de ser, nosso élan; a 
terra tem o gosto de Deus e Deus 
tem o gosto da terra… 
                P. Manuel M. MÉXICO 
 


