Vida
Consagrada

Resta muito a dizer sobre esta etapa da Congregação, sobre a
coragem das Irmãs, que bebiam na « Fonte da manhã » fazendo, « com
amor… a menor ação do dia ». Para todos, religiosos e leigos, jovens e
menos jovens, não é isto um apelo à coragem, à ousadia de viver a fé na
sociedade atual? E talvez, uma reflexão e um engajamento para a

Quaresma : um caminho... viver como cristão
Começa no dia 18 de fevereiro. É um dia de jejum e de “Cinzas”, mas isto não é
apenas um gesto! É reviver nossa fé e colocar nosso coração ao rítmo de Deus, é caminhar
com o belo sinal de nosso Batismo: a Cruz. E no caminho do meu dia a dia, testemunhar
por minhas palavras e minhas atitudes. Jesus e seu Evalgelho fazem “parte de minha vida”!
O Bem-aventurado Pierre Vigne diria que
a Quaresma é um tempo para “entrar em sua amizade”.
........................................................................................................................................................................................

NOTÍCIAS: Estas correspondências podem também estimular nossa caminhada durante o Tempo

Quaresmal e nos convidam a ter um coração aberto ao “OBRIGADO” a Deus e aos outros.
“As Irmãs do Santíssimo Sacramento chegaram em Boucieu, com Pierre Vigne, há 300 anos.
Elas nos iluminam hoje, com todo o seu amor, como um rastro luminoso. Isto me ajuda a
encontrar o caminho de Jesus que está presente ao nosso lado, que fala conosco,
caminha conosco exatamente como acompanhou Pierre Vigne. As Irmãs seguem
também, os passos de Jesus, tentando fazer como Ele, obras de caridade, de felicidade e de
boa vontade. Organizam missões de solidariedade para tornar a fé conhecida, para ajudar as
comunidades em dificuldades...”
Alexandre M. 5º ano Colégio St Victor.
Valence, FRANÇA.
As Irmãs de Burgos tiveram a alegria de acolher uma visita surpresa na Festa da Epifania, no dia 6
de janeiro. Meio dia muito apreciado, fazendo memória do Tricentenário da Congregação.
“Feliz por ter celebrado a Eucaristia na casa de vocês e ter participado da renovação de seus Votos, eu rendo
graças a Deus por este encontro, na alegria de nossa fé cristã e desejo que o Senhor as cumule de seus dons e
aumente o número de vocações. Feliz ano novo a serviço de Deus e de sua Igreja .” Dom Francisco Gil Hellin.
Arcebispo de Burgos. ESPANHA
No caderno de visitas da exposição de presépios -NATAL em Boucieu le Roi:
« Parabéns! Crentes cristãos expressaram, com suas próprias mãos, este
acontecimento extraordinário! Deus conhece aqueles que são seus, no
mundo inteiro. A Ele seja a glória! Continuem a fazer esta exposição e que
seu fruto seja produzido nos corações e para Deus. »
Obridada a Gisèle e Monique pelos ecos de uma bela festa. Eis alguns trechos:
«No dia 16 de novembro nós festejamos o início do Tricentenário da Congregação… Belo dia de encontro…
os laços tecidos, há mais de 100 anos, são sempre muito fortes… as Religiosas continuam a missão começada
por Pierre Vigne. A porta de sua missão está sempre aberta… É-nos agradável ver seu esplendor mesmo nos
momentos difíceis … » Dombasle. FRANÇA
Religiosas do Santíssimo Sacramento
Casa Mãe : 113, Av. Victor Hugo 26000 Valence - França.

Nº 2. 3 -2015

Realização: Congregação
das Irmãs do SS. Sacramento

A atualidade nos mostra, muito
frequentemente que se pode
estar disponível para « quase »
tudo, para se fazer próximo
« dos grandes da terra » e do
« pobre » sob todas as formas. O
resultado faz disto um sucesso
para a mídia que conta e reconta
as séries de corrupção, de má
administração, de fraude, etc…
espalhadas em nosso mundo,
infelizmente! Não é de hoje!
Pierre Vigne
fala disto
para redizer
ao « querido
Cristão »
que seria
b o m
esforçar-se também por
nossa vida cristã.
Não é para Deus que se
precisaria olhar? Não é desta
Fonte que precisaríamos nos
aproximar, cada manhã,
simplesmente? Para orientar
nosso dia segundo seu Amor;
para retificar os erros, talvez;
para beber aí, serenidade e
alegria que se tornarão a música
de nossas ações diárias.

« Querido Cristão... que vergonha para nós,
vermos os grandes da terra cercados de domésticos,
totalmente dispostos a obedecê-los em tudo, com
alegria, porque esperam seu salário, ou um pouco
de bens que os ajudam apenas durante um
pequeno período de tempo!
E nós, infelizes e insensatos que somos, lastimamos
por um pouco de tempo que temos pela manhã,
para dispor-nos a nos tornar agradáveis a nosso
Criador, durante o dia. Teríamos mesmo, a
ousadia de dizer que não temos o
tempo de oferecer, como deveriamos
fazê-lo, nossas ações Àquele que tem,
em suas mãos, nossa felicidade
eterna…
Vemos mestres que querem que toda
a sua família esteja atenta a tudo o
que eles ordenam e que, antes de tudo,
sejam obedecidos. Todavia, constatamos que eles
próprios são indiferentes para obedecer ao
primeiro mestre do mundo! De sorte que se vê,
frequentemente, que seus filhos ou seus
domésticos são obrigados a obedecer-lhes, antes
de cumprir este dever para com um Deus que, em
verdade, deveria ser por nós obedecido, nos
primeiros momentos do dia.
Concluamos, portanto, esta reflexão: Deus
querendo nos recompensar pela menor ação vivida
durante o dia, se nós a fizemos com amor para
com Ele e se, seguindo seus mandamentos, nós
devemos tratar de orientar bem nossas intenções,

antes de realizá-las e jamais perder Deus de vista, diante do que nós
somos. »

H.N.1-51-52.

Dito de outra maneira

pelo Papa Francisco

Ele nos fala novamente sobre a importância de irmos à Fonte, para que nossa vida
cotidiana « não perca jamais de vista, Deus »… e não seja vã.
« Aquele que quer ser fonte de sua própria justiça, vê-la depressa secar e descobre que
ele próprio não pode manter-se fiel à lei. Fecha-se, isolando-se, assim, do Senhor e dos
outros, e, em consequência, sua vida se torna vã, suas obras estéreis como uma árvore
distante da água. Santo Agostinho assim se expressa…: « daquele que te fez, não te
afastes, mesmo para ires a ti ». Quando o homem pensa que se afastando de Deus ele se
encontra a si mesmo, sua existência fracassa (cf. Lc 15, 11-24). O começo da salvação é
a abertura a qualquer coisa que precede a um dom originário que afirma e conserva na
existência. É somente em nossa abertura a esta origem e no fato de reconhecê-la que é
possível sermos transformados, deixando a salvação agir em nós e tornar a nossa vida
fecunda e cheia de bons frutos. »
Lumen Fidei nº 19

« Que vão tornar-se as Irmãs, suas Comunidades e sua missão ? Que será feito de
Boucieu ? » (Palavra PV. 1-2. 2015) O que se passa na Congregação durante
os anos da Revolução Francesa?
1789 é marcado por acontecimentos conhecidos: tomada da

Bastilha, uma fotaleza—prisão de Paris—no 14 de julho. Declaração dos direitos
do homem e do cidadão, no dia 26 de agosto, que afirma: « Todos os homens nascem e
permanecem livres e iguais em seus direitos… A liberdade consiste em fazer o que não prejudica o
outro…» Apesar desses princípios, uma guerra civil vai começar. Escreve-se: tolerãncia,
respeito e fraternidade; porém, o lado obscuro da Revolução chega com massacre, crueldade e
desumanidade. Pode-se querer ignorá-lo, mas este lado obscuro aí está! Em novembro, os
caixas do reino estão no mais baixo patamar; os bens da Igreja são confiscados.
Julho de 1790 a Constituição civil do Clero é votada: bispos e padres devem lhe
« jurar» fidelidade. O Bispo de Viviers é um dos quatro bispos que juram… Ele manda
pintar a catedral com tinta tricolores! Nas Congregações, os votos religiosos, vistos como
ultraje à « Liberdade e à Igreja », são interditados. As Irmãs do SS. Sacramento sabem o
que se passa, mas querem permanecer fiéis a « uma Fé viva e inabalável… àquela de

uma alma que é tão fiel ao serviço de seu Deus e de seu mestre, que prefere perder
bens, honras… corpos e vida, do que fazer a menor coisa que tenha a aparência de
infidelidade Àquele de quem ela espera toda a sua felicidade », como lhes havia
recomendado Pierre Vigne.
Em abril de 1791 Pio VI rejeita e condena esta Constituição.

En 1792, os padres que não fazem o juramento à Constituição, os refractários,
considerados inimigos da Revolução devem se exilar ou se esconder, sob pena de
serem deportados para a Guiana. Todas as Congregações religiosas são supressas e
« todas as casas ainda ocupadas pelas religiosas ou pelos religiosos serão
evacuadas… e… postas à venda »
Que será então das Irmãs que são mais de uma centena,
repartidas em comunidades no Ardèche, Drôme e Vaucluse?
Parece que muitas Irmãs vão ficar com suas famílias ou se
escondem no anonimato; outras conseguem se manter muito
tempo nos hospitais, outras ainda continuam um serviço com os
pobres, mas não vivem mais em comunidade. Em VALREAS por exemplo, quando
se quer obrigá-las a prestar juramento à Constituição ou a sair do hospital, « elas
dizem que não fariam nem uma coisa nem outra ». Mas, devem noentanto, fugir e se esconder
com a cumplicidade de um administrador.
No mesmo ano, o « calendário republicano » é colocado no seu lugar. A semana é de
10 dias com o « calendário republicano » que substitui o domingo; é preciso trabalhar
neste dia. Trata-se de retirar todas as referências cristãs.
« …será oportuno que cada
família carismática se lembre
Em setembro de 1793, Robespierre instaura a « Lei dos
de suas raízes e de seu suspeitos » que permite prender e guilhotinar as pessoas
desenvolvimento histórico,
sem que elas possam se defender. É o « Terror ». Em 10
ppara render graças a Deus
meses haverá mais de 20.000 vítimas. Com o Tribunal
…
Não se trata de fazer revolucionário se instaura mais ainda, o regime de
arqueologia ou de cultivar descristianização; e os refractários são condenados à morte.
nostalgias inúteis mas,
sobretudo, de percorrer Em outubro, a Convenção decreta que « as jovens ligadas à
novamente o
das Congregações ou trabalham no serviço dos pobres ou nos
gerações passada, para cuidados dos doentes, na educação ou na instrução que
colher aí as centelhs prestaram o juramento determinado pela lei, estão
inspiradoras, os ideais, destituidas de todas as funções relativas a estes objetos ».
os projeto, os valores que
os moveram, a começar Este decreto atinge todas as Irmãs.
pelosFundadores, as
Fundadoras e as primeiras
comunidades
et les
premières communautés.

Todavia, em TOURNON as quatro irmãs do hospital
recusam. Três irmãs fogem, mas Irmã Sainte Croix Portes, a
superiora, é encarcerada em PRIVAS nos batimentos do
Convento dos Récollets requisitados e transformados em
Papa Francisco-Carta Ano da prisão. Sem nenhuma dúvida, ela se lembra do Pdre Vigne
Vida Consagrada 1.
que vinha rezar na Capela, transformada em sede do
tribunal. « Era lindo vê-la… louvar e agradecer a Deus por
tê-la julgado dígna de sofrer por Ele. » Aí, ela partilha a vida na prisão e seu rude
tratamento com outras religiosas e com os padres. Alguns serão guilhotinados no dia
5 de agosto de 1794, mas, sem saber porque Irmã Sainte Croix foi libertada. No lugar
onde se situava a gilhotina, « na Pracinha » foi construída um fonte!
Robespierre foi guilhotinado no dia 27 de julho de 1794, o « Terror» também!

