Imagina-se o sofrimento das Irmãs, preparando a mudança que se faria com « carros
de bois », para uma casa vazia e arruinada que as esperava em Romans, em 1804! Nos carros
partiram também, os pertences do Padre Vigne: seu confessionário, a casula, os livros, os
sapatos, documentos e… aquilo que ia também se perder! Uma Irmã ficaria em Boucieu para
cuidar das crianças, porém permaneceria mais no castelo.
Da coragem das Irmãs, deste recomeço doloroso, ia surgir de novo « a Luz»!
Estas páginas de História nos interpelam, a ti, a mim, a todos. Quem não tem de
« combater » de uma maneira ou de outra? É em Jesus Ressuscitado e presente entre nós que
se encontra o ALELUIA da Vida
B.R.
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Realização: Congregação
das Irmãs do SS. Sacramento

NOTÍCIAS:
 No dia 5 de março de 2015, una nova missão Sacramentina nasceu
no BRASIL, no Estado do Pará em Xinguara, ligada à Comunidade de
Sapucaia. Duas Irmãs, Josefa e Mônica, começam esta missão na Diocese
de Dom Dominique YOU, que tinha falado nos encontros, da Beatificação de
Pierre Vigne em Roma. Nossa presença na região da Amazônia se reforça
respondendo aos apelos da Igreja que pede padres e religiosos para esta
região. Contamos com sua oração para esta nova missão. Obrigada.

Vida
Consagrada

 No dia 15 de março foi realizado em Burzet, um RENCONTRO histórico. Três nomes

ligados ao Bem-Aventurado Pierre Vigne, lugares de suas missões marcados por um
Calvário em ROCHEPAULE em 1707, pela Grande Via-sacra da Paixão ou Caminho da Cruz em
BOUCIEU em 1713, e paela Via-sacra de BURZET em 1715. Parabéns por esta bela
iniciativa que reuniu para a caminhada com as Irmãs de Boucieu, dos amigos, e representantes
de Rochepaule e Burzet. A Celebração Eucarística e a adoração forma momentos fortes
deste encontro tão fraterno. Já estão programados outros encontros semelhantes: em
Boucieu no fim de junho, e em Rochepaule no dia 28 de novembro, no quadro da peregrinação
internacional do Ano Jubilar Sacramentino. Sem nenhuma dúvida, Pierre Vigne estará conosco!
 De 14 a 20 de abril: acompanhamos a

Peregrinação Jubilar
Sacramentina internacional em Roma, com a audiência do Papa Francisco no dia 15.
Momentos de ação de graças e de celebração.
 Em MAIO: caminhadas missionárias serão celebradas pelos 300 anos, e um grupo de

alunos e de pais de Beeding, Inglaterra, fará parte da peregrinação em Boucieu.

"A Palavra do Bem-Aventurado Pierre Vigne me interessa porque as coisas são ditas
simplesmente, mas são bastante verdadeiras! Pierre Vigne repete ao ‘querido Cristão’ que ele seria
muito criativo também quando se fala de nossa vida cristã. Bem atualizado! Viver sua fé também em
atos e com o desejo de reconhecer "os outros" também como filhos de Deus - uma oração fervorosa. »
Janine Bonvin Courthézon France
CORREIO:

Feliz Tempo Pascal. Bom Mês de Maria!
Religiosas do Santíssimo Sacramento
Casa Mãe : 113, Av. Victor Hugo 26000 Valence - França.

«Jesus, adorável Salvador, Tu sais do túmulo, e este
monumento que te serve de berço, triunfa da morte
que para ele te fez descer.
Tua luz que se expande por toda a parte faz com que
o Sol se esconda.
A glória torna-te tão brilhante e tão belo que de tua
beleza nada pode se defender.
Podias Tu provar melhor tua
divindade que ressuscitatr para a
imortalidade? M.B.L.2- 388
« Jesus sobe ao Céu, à vista de seus
Discípulos, cheios de admiração.
Se tu sobes ao céu na glória, é do
Monte das Oliveiras que te vemos
subir.
É para nos ensinar que querendo a
vitória é preciso sempre combater e suportar os
males.
Que eu siga Jesus no Monte das Oliveiras, subindo
com Ele e combatendo o pecado.
Meu Deus… faze que eu suba ao
centro de minha felicidade »

Abril, maio. Meses que
falam da primavera, em
nossas regiões da Europa!
Meses marcados pela
Páscoa de Jesus e pelas
gr andes f est as da
Ascensão,
de
Pentecostes, de Corpus
Christi… Meses para
celebrarmos, alegremente,
nossa Fé e render graças
por Maria, no mês das
flores: maio.
Tudo nos convidará a
colocar mais « luz » em
nossas vidas, no coração
das « trevas » que se nos
apresentam
com
abundância.
Não apaguemos as
pequenas luzes do
cotidiano; ao contrário,
combatamos para que
elas brilhem, diz-nos
Pierre Vigne.

CONSIDERAÇÕES
Na fé, o Cristo não é somente Aquele em quem nós cremos, - a maior manifestação
do amor de Deus - mas também aquele a quem nos unimos para poder acreditar. A
fé não somente olha para Jesus, mas olha do ponto de vista de Jesus, com seus
olhos: ela é uma participação à sua maneira de ver. Lumen Fidei 18

POR TODA VIDA
Pierre Vigne conheceu, ao longo de sua vida,
o « combate » pela VIDA e contra o mal. Cada
Tempo da Ressurreição nos convida a « querer
a vitória » e, para isso, buscar os meios. Não
tens, em tua vida, ocasiões bem concretas de
fazer ressurgir a Vida, mesmo em situações
difíceis, de sofrimento e de morte?
Frequentemente, e de maneira trágica,
a mídia acentua as notícias que nos
constrangem e nos mantém em situações
sinistras! Entretanto, tudo depende dos países
que as vivem! Fala-se de catástrofes, de
atentados... De um lugar mais que de outro que
se ignora completamente!
Jesus ressuscitou por TODA VIDA.
Pierre Vigne nos repete « que Ele triunfa da
morte », e não coloca fronteiras! Se se
manifesta por um atentado em Charlie-Hebdo,
se ficamos chocados, muito justamente, pelas
150 vítimas de um avião que caiu, por que não
estar totalmente em comunhão com os milhares
(5 a 10) de irmãos cristãos, assassinados cada
ano, que recebem, apenas, o silêncio da mídia e
dos países? Por que grandes títulos, justos para
denunciar a morte brutal de uma mulher, mas
um enorme silêncio para milhares de mulheres
e de adolescentes sequestrados, maltratados.
Por que?
Jesus morreu e ressuscitou POR TODA
VIDA. Segui-Lo é também, cada dia, fazer com
que sua « Luz se espalhe por toda a terra »,
« combatendo o pecado » de nossas
indiferenças! B.R.

A Ressurreição
pelo Papa Francisco
« Frequentemente tentamos obscurecer a
fé na ressurreição de Jesus, e entre os
próprios cristãos, insinuam-se dúvidas. É
um pouco uma fé « à agua de rosa »,
como se diz; não é uma fé firme. E isto
pela superficialidade, às vezes, por
indiferença, ocupados com mil coisas
consideradas mais importantes do que a
fé, ou ainda em razão de uma visão
unicamente horizontal da vida. Mas, é
precisamente a ressurreição que nos
abre à esperança maior, porque ela
abre nossa vida e a vida do mundo ao
futuro eterno de Deus, à felicidade total, à
certeza que o mal, o pecado, a morte
podem ser vencidos. E isto conduz a
vivermos com maior confiança, as
realidades cotidianas, a afrontá-las com
coragem e aplicação. A Ressurreição do
Cristo ilumina com uma luz nova estas
realidades cotidianas. A Ressurreição do
Cristo é nossa força!
…Pedro corre ao sepulcro, mas para,
quando vê o túmulo vazio;Tomé deve
tocar com suas mãos, as feridas do
Corpo de Jesus. Em nosso caminho de fé
também, é importante saber e sentir
que Deus nos ama, não ter medo de
amá-Lo: a fé se professa com a boca e
com o coração, com a palavra e com o
amor.
3 de abril de 2013.

Percurso de nossa História ...
Que se passou em BOUCIEU de 1789 a 1804 ?
Depois de ter visto a supressão da Congregação, a interdição de viver em
Comunidade e a grande dispersão das Irmãs (Palavra PV. 2. 3 - 2015), é bom conhecer o que foi
vivido em Boucieu, lugar de Fundação. Se todas as casas ocupadas por comunidades religiosas
são vendidas em proveito do Estado, vão as Irmãs sair da aldeia? Apesar das dificuldades e dos
perigos, elas permanecem em Boucieu, graças à discrição e à cooperação dos habitantes que
nelas encontram compreensão, trabalho, cuidados e educação. Mas, no dia 3 de julho de 1796,
o « castelo, onde fica a « Casa - Mãe », tornado bem nacional, é vendido.

No dia 10 de novembro do mesmo ano, para substituir a Superiora Geral, Irmã Ste Euphrasie,
falecida em 1794, um Capítulo Geral pode, enfim, ser convocado em Boucieu! O Bispo de
Valence Gabriel Melchior de Messey, perseguido por ter recusado fazer juramento revolucionário,
delega seu vigário geral. Este nota que seis Irmãs « compondo, durante estas infelizes
circunstâncias, toda a casa ou comunidade das filhas da Congregação do SS. Sacramento…»
elegeram Irmã Ste Julie Afforty, única no hospital de Crest, « em atividade de serviço ». Ela só
poderá voltar a Boucieu em 1800 para outro Capítulo em que será reeleita!
ONDE VIVEM, ENTÃO, AS IRMÃS? Onde se realiza o Capítulo? Em um livro de contas, uma
nota datada de 30 de março de 1801 dá a resposta. O novo
proprietário não vive em Boucieu e as Irmãs lhe pagam a
locação « do domínio que nós ocupamos »! A vida pode
continuar na colina, perto do Calvário e do túmulo de Pierre
Vigne. Nenhuma noviça pode ser admitida desde 1789 e
nenhuma Profissão Religiosa foi celebrada. Não há mais
« regentes » a serem formadas; entretanto, uma Irmã assume
sempre « a aula das crianças do lugar », o que mostra bem a
cumplicidade dos habitantes com as Irmãs, mesmo que a prudência não seja supérflua.
A preocupação de Irmã Ste Julie é, antes de tudo, a de poder reunir « as Irmãs dispersas,
desde que foram forçadas a desocupar seus postos devastados e alienados pela efervescência
revolucionária ». Desde 1799, com a Concordata, Napolão Bonaparte quer restabelecer uma paz
religiosa, visando também, devolver aos hospitais, o pessoal religioso capaz de tirar as pessoas
do estado lamentável em que se encontram! É urgente providenciar isto. Ir. Ste Julie vê nisto, a
possibilidade de
reconstituir a Congregação. Ela quer
« Na lembrança da
reencontrar
as
Irmãs
dispostas a retomar a vida comunitária,
memória das origens, um
componente suplementar do para « servir à sociedade cumprindo os deveres conforme fazemos
projeto da Vida Consagrada, profissão», como ela escreve em maio de 1803, ao Prefeito
se esclarece. Os Fundadores Descorches, da Drôme.

e as Fundadoras eram
fascinados pela unidade dos
Doze em torno de Jesus,
pela
comunhão
que
caracterizava a primeira
comunidade de Jérusalem.
Dando vida à sua própria
comunidade, cada um deles
quis reproduzir esses
modelos evangélicos: ser
um só coração e uma só
alma, gozar da pesença do
Senhor…»
Papa Francisco - Carta do Ano
da Vida Consagrada 1.

Em Crest, durante vários anos, ela havia encontrado Ir. St
Philippe Benoît, vivendo com sua família, desde 1792, por motivo
de saúde. Contará com ela para preparar a transferência da CasaMãe para Romans, na casa São Justo que ela pediu ao Prefeito,
para o restabelecimento oficial da Congregação. Tendo perdido a
propriedade, Boucieu não seria mais possível. Descorches lhe
propõe « a reunião com as ex-visitandinas de Romans ». Apesar
das múltiplas dificuldades e da grande pobreza, pois o Estado lhes
tinha tomado tudo e vendido, Irmã Ste Julie se sente responsável
pela fidelidade da Congregação às suas origens e responde
« que cada um tem seu espírito e seus usos particulares ».
Encontrar uma casa: sim; ter novamente uma existência legal: sim;
mas não a preço de um abandono do carisma transmitido por Pierre
Vigne e pelas Fundadoras!

