
     Nº 07 – 08 -2022 
Realização: Congregação das Irmãs do SS. 

Sacramento 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                   

 

 
 

 

 
 

 

 

                 

 
 

 

 
                                                               

  

 

 

 
                                                                           

 
 
 

“Eu me sinto incapaz, ó meu doce Jesus, 

de te render os louvores que te são devidos. 
 

É por isso que peço a Santa Virgem, 

tua bondosa Mãe, de fazê-lo por mim. 

Sim, eu te digo e te adoro da mesma maneira 

que ela fazia, quando experimentava a mesma alegria que 
eu. 

Meu corpo é teu trono, minha alma te pertence; 
Seja para sempre o meu único Mestre. Eu submeto tudo a ti. 

Por favor, faz que por tua graça não tenha nada em mim que 
te resista, 

Eu quero assim, te servir pelo resto dos meus dias. 
Renuncio antecipadamente a tudo que poderia te desagradar na 

continuação de minha vida. 
Eu sou e quero então, ser todo teu… 

Eu desejo somente a ti, meu Jesus, em quem terei tudo um dia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Religiosas do SS. Sacramento 

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

 

 

Dois meses que nos oferecem lindos dias para celebrar com alegria acolhendo sua luz: a Transfiguração 
(6 de agosto), a Assunção da Virgem Maria (15 de agosto) … sem esquecer, claro, o dia 8 de julho, 
a festa do Bem-aventurado Pierre Vigne… e os aniversários de seu nascimento (20 de agosto) e do 
seu batismo (24 de agosto). 

E certamente em família e em comunidade outras datas convidarão a louvar o Senhor! 
 

H.N. 1- 196-197 

8 de julho festa do BEM-AVENTURADO PIERRE VIGNE 

A partir de sua Beatificação, a Igreja celebra sua festa litúrgica no dia 8 de 

julho. 

Na Igreja de Boucieu Le Roi às 11h, o Padre Matthieu Loua celebrará a missa 

em honra do Bem-aventurado Pierre Vigne. Somos todos convidados a nos unir 

ao louvor e à ação de graças a Deus, pelo « ardente pregador do amor de 

Cristo » que foi e continua sendo ainda hoje 

 

 
 

CORREIO …     A « LAMPADA » teve muitos ecos ! 
“ De modo especial, gostei da última “Palavra do Bem-aventurado Pierre Vigne, que falava 
da lâmpada que queima noite e dia. Com efeito, confesso ter uma impressão muito diferente 

quando entro numa igreja ou em um templo protestante, ou em uma mesquita. Quando entro 
em um templo ou uma mesquita, vejo muito bem que é um lugar de oração, de recolhimento, 
mas não tenho a mesma impressão que quando entro em uma igreja pois, logo tenho o olhar 
atraído pela pequena lâmpada instalada perto de Tabernáculo. Ela me indica a presença de 
Santíssimo SACRAMENTO, quer dizer a presença de Cristo. Essa pequena lâmpada me diz 
muito do desejo de Cristo de estar próxima de mim, oferecendo-me seu amor. 
A igreja é, então, um lugar habitado onde sinto-me convidada por uma Presença. ” 
                                                                         Uma leitora de Drôme (26) FRANÇA 
 
 

“ Nós lemos juntos “a lâmpada que brilha dia e noite”… Pierre Vigne nos  

transmitiu um belo texto que nos serve hoje… eu vejo a pequena lâmpada  

de uma outra maneira: eu a olharei conscientemente e me lembrarei da  

mensagem de Pierre Vigne… eu gostei da sua reflexão que dá mais sentido ao que vemos 

e desperta o que talvez nos esqueçamos um pouco… É uma luz que se deve seguir em 

tudo o que ela nos diz. Ela nos chama a reavivar a fé, a esperança e o amor… Ela é 

sinal da Presença de Cristo e nos orienta para ela…”  
                                           Amigos de Pedro Vigne.-Burgos-ESPAGNE 
 

« Não quero passar esse mês sem enviar uma palavrinha sobre a Palavra de maio e junho que achei 

particularmente inspiradora. Obrigada ao Padre Vigne por sua reflexão orante e a você por compartilhá-

la conosco. Ele me convidou a olhar novamente a lâmpada do santuário, simples ou decorada, e 

a descobrir sua mensagem de « Presença » que Deus está aqui. Cada vez que entro na igreja, 

meus olhos são agora atraídos para o tabernáculo e pela lâmpada que brilha noite e dia. A lâmpada me 

lembra também minha missão de ser uma “lâmpada do santuário” acesa para Cristo que recebo 

e carrego em mim e de testemunhar essa presença. Como? A Palavra de maio-junho 2022 é um maravilhoso 

convite para aprofundar novamente a Presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, o que ela significa 

para mim hoje, seu impacto e seus desafios. ” Sr Christina Fitzgerald. Irlanda 
>>>>Obrigada ao Padre Vigne por nos oferecer essas mensagens sempre atuais…e obrigada 

aos leitores que partilham suas reflexões enriquecendo assim esse folheto. Outras serão 
publicadas no próximo número. 
 

QUE NOSSA ORAÇÃO PELA PAZ NÃO CESSE… tão necessária e urgente diante das atrocidades 

que são vistas cada dia e pelas vítimas…. Corremos o risco de esquecer um pouco uma 

guerra que nunca acaba. 
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Em março de 1740, Pierre Vigne teve que interromper suas 
missões, estava doente e fez seu último testamento « estando 
indisposto, deitado em seu leito, mas saudável em seu bom 

senso, memória e entendimento”. Aos 70 anos, talvez 
deveria parar? Mas, repouso “nosso intrépido operário  

do Evangelho não o quis. ”  diz Perrossier. 

 Alguns meses mais tarde ele foi convidado para pregar uma missão em 
RENCUREL em julho, e ele empreendeu um longo e difícil caminho nas montanhas. Lá ele 
edificou a todos por sua pregação. No dia da festa do Santíssimo Sacramento fazia um 
calor excessivo. Pierre Vigne esgotou todas as suas forças para avivar a fé dos cristãos. 
Ele pregou ardorosamente sobre a Eucaristia, sacramento da presença real do Corpo e do 

Sangue de Jesus Cristo. Esgotado pelo cansaço e fraqueza, ele viu uma multidão 
esperando por ele para a confissão, mas  não aguentou mais e seus confrades o ajudaram 
a se retirar. 

Valente missionário, Pierre Vigne morreu na sexta feira 8 de julho às 

quatro horas da tarde. Durante 24 horas seu corpo ficou exposto na 
igreja para atender à multidão que queria vê-lo novamente e venerá-
lo. Em seguida foram celebradas as obséquias na ação de graças. 
No domingo 10 de julho começou a última viagem do missionário. À 

noite o cortejo chegou à Saint-Roman, onde Pierre Vigne tinha 
realizado uma missão em 1732. Seu corpo foi levado  

para a igreja onde passou a noite. Na manhã de segunda feira, dia11 deveu-se pegar a 
estrada novamente, atravessar o rio Isère de barco, e chegar a Tain no final do dia. Mas, 

atravessando o rio Rhône foi em Tournon que uma vez mais o missionário passou à noite 
na capela dos Penitentes da igreja São Julien. Uma imensa multidão acompanhou o cortejo 
e eventos extraordinários aconteceram, como por exemplo um cego que recuperou a visão, 
etc… “ toda a cidade testemunhou”. 

  Em St. Barthélémy le Plain o corpo foi colocado na igreja, 
assim como em Colombier le Jeune onde Pierre Vigne tinha realizado 
duas missões em 1711 e 1712 e encontrado Louise Bouveyron com 
quem fundaria a Congregação do Santíssimo Sacramento. Os 

Penitentes de Boucieu vindos ao seu encontro vão então carregá-lo até 
a igreja São João onde ele foi novamente exposto a pedido dos 
numerosos fiéis vindos para ver uma última vez “seu” missionário.  
 

Ao longo do relato é dito que todas as pessoas desejavam VER O 
ROSTO de Pierre Vigne e beijar suas mãos! Sinais de grande afeição, 
admiração e confiança em sua intercessão! 

No final do dia seu corpo foi colocado no túmulo onde está atualmente 

e onde não se cessa de lhe confiar numerosas intenções. 
Porque contar esse percurso de 14 léguas (68Km) se não para 

constatar que em todo os lugares aqueles que haviam se beneficiado do 
serviço missionário de Pierre Vigne queriam manifestar sua ação de graças 

a Deus pelo dom que Ele lhes havia feito… e nóso  continuamos com eles hoje.                  B.R.   
 

CAMINHADA PIERRE VIGNE? 

 

Se você tiver um tempo 

livre e desejar fazer uma 

caminhada interessante, realmente 

(ou pela internet) você poderá 

seguir o último itinerário de Pierre 

Vigne de Rencurel a Boucieu le 

Roi! Isso lhe permitirá conhecer 

lugares onde o missionário 

« semeou a Palavra e o perdão »: 

St Pierre de Chérenne, Beauvoir en 

Royans, St Romans, Chatte, St 

Hilaire du Rosier, St Lattier, 

Chatillon St Jean, Triors, Mours, 

Peyrins, Chanos, Mercurol, Tain, 

Tournon, St Barthelemy-le-Plain, 

Colombier-le-Jeune. E claro 

Boucieu le Roi! 

É um belo caminho para 

trilhar em companhia do « grande 

servidor da Eucaristia, cujo 

fervor sempre brilhará como a 

lâmpada do altar », dizia Louis 
Pize no prefácio da biografia de 

Pierre Vigne escrita por Thèrese 

Ardouin em 1966. 

 

20-24 agosto A VIDA 
 

Em 1670 Privas acolheu o pequeno 
Pierre Vigne em 20 de agosto, e em 24 
ele recebeu o batismo católico que ele 
concretizaria tornando-se « sacerdote 
missionário » como ele amava 
assinar, pois era sua identidade 
profunda. 
 

E era esse « rosto » 
que todos queriam 
rever em julho de 
1740. 
Um rosto de 
simplicidade, de 
bondade firme, de 
« coração » entregue 
in finem, até o fim! 
 
 

            Esse texto do Papa Francisco nos mostra bem qual era a força da vida 
missionária de Pierre Vigne, JESUS: « Eu sou e quero ser todo teu ». E essa 
convicção, dia a dia modelou o rosto que seus « caros cristãos » desejavam contemplar uma 
última vez! Um convite para todos nós a sermos missionários… no cotidiano 

O verdadeiro missionário, que não deixa jamais de ser discípulo, 

sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, 

trabalha com ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da tarefa 

missionária. Se uma pessoa não O descobre presente no coração 

mesmo da entrega missionária, depressa perde o entusiasmo e 

deixa de estar segura do que transmite, faltam-lhe força e paixão. 

E uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, segura, 

enamorada, não convence ninguém. 
                                           Francisco.  Evangelii Gaudium 266 

 

>> Nesse 20 de agosto de 2022, somos 

convidados para um dia fraterno com a 

comunidade internacional das Irmãs do Santíssimo 

Sacramento em RENCUREL. A missa será celebrada 

às 17h. O convite é para todos, e de longe seremos 

numerosos a nos unirmos nesse lugar onde Pierre 

Vigne pregou e celebrou pela última vez a 

Eucaristia. 

 


