CAMINHANDO COM PIERRE VIGNE NA COMEMORAÇÃO DO CRUCIFICADO

“A Congregação nasceu fundada por Pierre Vigne, nasceu com o

CALVÁRIO de Boucieu. Sua orientação está ligada ao Mistério
Salvação, do qual a Paixão é apenas um aspecto.
MISSIONÁRIO vai introduzir a nova família religiosa
movimento redentor, orientando-a para a plenitude
Eucaristia.”
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CANTO: No peito eu levo uma Cruz...
“Durante a Grande Viagem do Calvário as Irmãs conduzirão os peregrinos.” Na Grande Viagem
da vida cotidiana somos impelidas a guiar os peregrinos de HOJE, os sofridos, empobrecidos
e desanimados. A VIA SACRA continua hoje, é a marca do nosso povo sem voz e sem vez.
“Nossa vida será o que deve ser: o eco de Cristo.” (Mère Marie Ernest Strub)
Somos para o mundo ecos de Cristo? “Em 1715, os vizinhos de nossas Irmãs descobrem nelas,
muito zelo e uma grande caridade para com todos; admiravam-se de sua vida pobre, simples,
alegre e disponível.” As palavras são verdadeiros testemunhos quando as obras falam. A CRUZ
está sempre presente nos desafios e dificuldades enfrentadas com fé.
CANTO: Quem nos separará...
“Tudo o que fizermos, não tenha outro fim, senão glorificar-te, ó meu Senhor. Ao amor, basta
o amor... entregar-se à sua chama, para chegar a ser o pão sagrado do festim de Deus.” (Khalil
Gibran)
“Foi o que fizera nosso Pierre Vigne, guiado pela chama do Tabernáculo, doando a sua vida com
amor e por amor.”
TODAS: “Em Boucieu, sua presença viverá para sempre. É o lugar da contemplação da Cruz.”
CANTO: Olhe prá Cruz, foi por ti, porque te amo...
Assim, “os Calvários foram construídos para concretizar o amor de Pierre Vigne e levar este
amor” a todos.
1ª VOZ: És levado ao ORGULHO?
TODAS: Contempla o CRUCIFIXO!
2ª VOZ: Procuras a humildade?
TODAS: Vai à Cruz!
3ª VOZ: Procuras a pureza?
TODAS: Vai à Cruz!
4ª VOZ: Procuras a esperança?
TODAS: Vai à Cruz!

5ª VOZ: A resposta é sempre uma pessoa!
TODAS: Jesus sofrendo sobre a Cruz!
“Com todo ardor, prega a Paixão. Sua vocação é um peregrinar contínuo...”
- Pierre Vigne é o homem do caminho em busca do povo para conduzi-lo a Deus. É o pastor que
vai buscar as ovelhas e indicar o Caminho, Jesus Crucificado.
“Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim” (Jo 12,33). Pierre Vigne deixou-se
atrair por Aquele HOMEM suspenso na Cruz e, abrasado por esse amor, está sempre à
caminho, anunciando “que não existe um LIVRO mais útil que um CRUCIFIXO”.
CANTO: Cruz do Senhor / nosso orgulho e salvação...
TODAS: “Levantai os olhos para a CRUZ, adorai Jesus.”
“Evangelizar por meio do Calvário. Pierre Vigne irradia o amor por Jesus, caminho para o Pai,
dia após dia, ele contempla Cristo na Cruz.”
TODAS: A Cruz é Árvore da VIDA. É instrumento de salvação, manancial de graças.
- Jesus é o “Belo Sol”, Maria é a lâmpada que ilumina a humanidade, assim, para seguir os
passos de Jesus no caminho do Calvário, Maria vai conosco. “Junto à Cruz de Jesus estava
Maria, sua Mãe.” (Jo 19,25)
Com Maria, caminhemos rezando: AVE MARIA
ORAÇÃO
TODAS: Caístes para abater nosso orgulho. Rogamos-te, Senhor, humilhar-nos nesta vida,
para elevar-nos um dia na glória; corta em nós tudo quanto em nós se opõe à tua vontade e a
teu amor.
PAI NOSSO (braços em cruz)
CANTO: Vitória...
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