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           « Deus, depois de ter criado o universo 
e tê-lo embelezado; depois de ter arrumado 
o mundo com uma ordem admirável; porque 
este mundo devia ser como a casa do 
homem, e para ele havia formado tudo o 
que é visível,  Ele o criou enfim!... É o 
trabalho especial de toda Trindade; porque 
nesta criação, Deus não diz: « é precisco 
fazer uma criatura à nossa semelhança »; 
mas Ele diz : « Façamos um homem à nossa 
imagem e semelhança ». 
           O homem é, portanto, o rei de todas as 
criaturas e foi a ele que Deus atribuiu a 
honra de dar um nome a 
todos os animais. Ele quis 
até... que seu Filho fosse 
homem como nós. Esta 

obra tão grandiosa do homem é de Deus que nele criou 
uma alma espiritual que fosse a imagem de sua divindade e 
que jamais se extinguisse! Eis que assim foi feito. Ele quis 
que ela fosse livre, - assim ela traz também, a imagem de 
seu Criador, e que ela fosse dígna de uma felicidade eterna,  
sendo ainda uma imagem de Deus! 

… Por tudo isto, não é justo que te agradeçamos, meu Deus? 
 

Regulamento de Vida,  2ª parte, Cap.VI 

        Com o mês de agosto duas 
datas importantes aserem 
sublinhadas: o nascimento de 
Pierre Vigne, no dia 20 e seu 
batismo no dia 24! Cada ano, esta 
data é, para nós, um apelo a 
agradecermos a VIDA: a do Pierre 
Vigne e a nossa! Um apelo a 
agradecermos a maravilha da 
criação do Universo e a nossa 
própria vida.     
        Pierre Vigne foi, durante 
toda a sua vida, um « admirador» 
profundamente contemplativo e 
infinitamente reconhecido a Deus 
pela obra da Criação. Nestes 
meses em que muitas viagens 
internacionais vão fazer com que 
tantas pessoas « naveguem », 
haverá tempo para a admiração 
gratuita e para a « gratidão » a 
Deus por nossa « casa comum » e 
a nossa própria vida? 

… 300 anos são passados e  o espírito missionário do Padre Vigne continua a 

percorrer outros lugares, pela presença das Irmãs do Santíssimo Sacramento, assim 
como pela sua « imagem ». Durante o Congresso, ouvimos explicações sobre a 
representação de Pierre Vigne, sua estátua. Seu exemplo deve nos ajudar a viver 
melhor nosso Batismo e a Eucaristia, e não somente esta « imagem » material, mas, 
sobretudo, aquilo que nos lembra o espiritual. Assim, são 300 anos nos passos de 
Pierre Vigne. Sua representação (estátua) nos reenvia à sua simplicidade e ao ardor 
com o qual ele empreendia suas missões, anunciando o nome de Jesus. 

 Depois do Congresso, os membros da Fraternidade de Brejo Santo tomaram a 
decisão de fazer missões nas comunidades do campo, levando A IMAGEM DE PIERRE VIGNE 

ÀS CASAS DOS DOENTES da cidade, que precisam da cura corporal, tanto quanto do 
conforto espiritual. Durante estas visitas, todos vivem momentos fortes. Essas visitas 
são feitas também, na casa dos membros da Fraternidade. Duas dessas visitas 
tocaram, particularmente, o grupo. Uma foi na casa do professor Carlos, jovem 
portador de um câncer, que recebeu a imagem com muita fé, certo do reconforto 
espiritual levado à sua família, em vista dos momentos difíceis que sua partida 
representaria para os seus. O Padre Pedro André, durante a missa de seu 
sepultamento, falou da força interior deste jovem que, no encontro com a Eucaristia, 
sentia também, a presença admirável do Padre  Vigne. » 

                                                  Obrigada por esta partilha…que continuará num outro número. 
 

A CRIAÇÃO, vista espontaneamente por uma ex-aluna do jardim da infância de El Faro 

« Deus criou o mundo. Primeiro, ele criou o sol e a lua, mas disse a si mesmo que para haver 

mais luz, Ele ia criar também, as estrelas. Em seguida, criou as 
plantas, depois, os animais e, enfim, os dois primeiros seres 
humanos: Adão e Eva. 
      Deus criou a natureza e tudo que continuaria a evoluir. 
Graças a Deus, temos uma casa,uma família, um colégio, 
pessoas que nos amam e muitos amigos. 
Às vezes, nem nos damos conta disso. Mas, nossos pais não 
nos deixam fazer certas coisas porque elas não são 
necessárias e podem nos fazer mal. 
Deus criou o mundo por amor.   OBRIGADA, DEUS. 
 

Angela de Francisco Villarán, 8 anos,  Burgos. ESPANHA  
 

NÃO ESQUECER: no dia 15 de agosto e 8 de setembro de celebrar as festas de MARIA 

        No dia 15 de agosto se celebra também a Ação de Graças dos jubileus de vida 
Sacramentina, na Casa Mãe, Valence… e o dia 8 de setembro nos lembra que em 1722 
as Irmãs Fundadoras pronunciaram seus Primeiros Votos na Congregação.  Confiamos 
à intercessão de cada uma, a oração pelas vocações Sacramentinas. 



Um MISSIONÁRIO nasceu em 20 de agosto de 1670 

PIERRE VIGNE   

Neste texto do Papa Francisco encontra-se um missionário 
apaixonado que contempla e dá sua vida para  anunciar o 
Amor de Jesus. 

« A primeira motivação para evangelizar é o amor 

de Jesus que recebemos, a experiência de sermos 

salvos por Ele que nos impulsiona a amá-Lo sempre 

mais. Qual é o amor que não sente a necessidade 

de falar do ser amado, de mostrá-lo, de torná-lo 

conhecido? … é preciso tomar tempo para pedir-

lhe, na oração que ele nos seduza…Diante dele, 

com o coração aberto, nos deixando contemplar por 

Ele, reconhecemos o olhar que Natanael descobriu, 

no dia em que Jesus se fez presente e lhe disse: « 

Quando estavas diante da figueira, eu te vi » (Jo 

1,48). Como é suave estar diante de um crucifixo, 

ou de joelhos diante do 

Santíssimo Sacramento e 

ficar simplesmente sob 

seu olhar!  
 

Por sua vida e por seus escritos, 

o Bem-aventurado Pierre Vigne 

nos lança  também o apelo a 

sermos testemunhas que 

nós acolhemos aqui: 

Como nos faz bem que ele venha tocar nossa vida e 

nos impulsione a comunicar sua vida nova! 

Consequentemente, o que em definitivo acontece, é 

que « o que nós vimos e entendemos, anunciamos 

» (1 J0 1, 3). A melhor motivação para se decidir a 

comunicar o Evangerlho, é contemplá-lo com amor, 

debruçar-se sobre suas páginas e lê-lo com o 

coração. Se assim o abordamos, sua beleza nos 

surpreende e nos seduz, cada vez. Logo, é urgente 

reencontrarmos um espírito contemplativo… Não 

há nada de melhor para transmitir-se aos outros. 

A Alegria do Evangelho nº 264 

UM OBRIGADO UM OBRIGADO   PELA VIDAPELA VIDA  

A meditação de 
Pierre Vigne sobre 
a Criação brota da 
gratuidade, da 
ação de graças 

que enche seu coração. 

« Ele o criou enfim… » em cada 

aniversário de seu nascimento e de 

seu Batismo é o grito de seu 

coração: « Ele me criou! » 

OBRIGADO. 

É um canto à Trindade porque foi 

dela que ele recebeu seu ser: « É 

também o trabalho especial de 

toda a Trindade. » À obra de amor 

da Trindade, responde o canto de 

amor de Pierre Vigne. 

« Esta obra magnifica » que somos 

nós, - cada pessoa em sua 

individualidade, - é obra de Deus! 

E Pierre Vigne não cessará de falar 

do valor infinito da pessoa. 

Neste tempo de violência quando 

pouco importa a vida do outro, 

pouco importa a VIDA…, como se 

tudo tivesse que encontrar uma 

solução nos massacres… quanto é 

importane acompanhar o Padre 

Vigne, mais uma vez, em seu  

OBRIGADO pela VIDA e em seu 

grande respeito pelo dom que 

Deus nos concede, a cada instante. 

Que nestes meses, nosso olhar seja 

também um olhar de admiração 

pela Criação, obra de Deus.        

             B.R.                                                 

 

PARA TER UM CORAÇÃO PARA TER UM CORAÇÃO 

MISSIONÁRIO MISSIONÁRIO   
 

Pistas de Pierre Vigne para todos: 

amar a Deus com ardor  

estar unido a Ele 

admirá-Lo com alegria 

adorar Jesus presente em seu  
Sacramento da Eucaristia 

querer que todo o mundo O ame 

fazê-Lo conhecido 

despertar o gosto pela Palavra 

de Deus ... para isto empregar 

todo zelo e toda caridade 

louvar a Deus e lhe agradecer 

ter um coração de criança para 

com a Virgem Maria 

viver em comunhão com a Igreja 

amar verdadeira e solidamente o 

próximo. 

O PADRE VIGNE COM OS DOENTES  DA COMUNIDADE DE BREJO SANTO 
 

« As palavras deixam suas marcas, tanto quanto as orações! Nós não 
esquecemos os momentos vividos durante o II Congresso da 
Fraternidade Eucarística em 2015 em Itapuã - Salvador - Bahia. O tema 
proposto foi: « Durante 25 anos nós bebemos de uma fonte 
tricentenária». Houve pontos importantes sublinhados por Irmã 
Cristina Freitas em uma palestra sobre o Padre Vigne, sobretudo  seu 
ser de missionário desejoso de fazer com que Jesus seja mais amado e 
conhecido por todos. Como missionário excelente ele percorreu 
cidades e vilas longinquas, sem excluir ninguém e evangelizava os 
pobres. Uma de suas obras importantes foi a de pregar 180 missões, 
tendo como fonte, a Cruz e a Eucaristia.  

Na CRACÓVIA uma  
mensagem do Papa Francisco 
 

« As JMJ, poderíamos dizer, 

começam hoje e continuam 

amanhã, em nossa casa, porque 

é aí que Jesus quer te 

encontrar a partir de agora.  

O Senhor… deseja ir ao teu 

encontro, a partir de agora. O Senhor deseja 

chegar a ti, viver tua vida de cada dia: os 

estudos e os primeiros anos de trabalho, as 

amizades e as afeições, os projetos e os 

sonhos. Como Ele gosta que na oração, tudo 

isto lhe seja entregue! Como Ele espera que 

entre todos os contatos e os “nós ” de cada 

dia, Ele tenha o primeiro lugar, o fio de ouro 

da oração! Como Ele deseja que sua Palavra 

fale a cada um de teus dias, que seu 

Evangelho se torne teu, e que Ele seja teu 

“navegador” nas estradas da vida! »                                  

                                          Missa de 31 de julho                                             

O Hoje do Bem-aventurado Pierre Vigne 

A vida e a obra do Padre Vigne, a atualidade de seu testemunho e de sua intercessão nos 
são transmitidas com alegria e fervor, pela Fraternidade Eucarística de Brejo Santo, no 
BRASIL. 


