
 
Ao percorrer o caminho quaresmal…recordamos Aquele que «Se rebaixou a Si mesmo, tornando-
Se obediente até à morte e morte de cruz» (Filp 2, 8). Neste tempo de conversão, renovamos 
a nossa fé, obtemos a «água viva» da esperança e recebemos com o coração aberto o amor de 
Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo…o itinerário da Quaresma, como aliás todo 
o caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da Ressurreição que anima os sentimentos, 
atitudes e opções de quem deseja seguir a Cristo. 

O jejum, a oração e a esmola – tal como são apresentados por Jesus na sua pregação 
(Mt 6, 1-18) – são as condições para a nossa conversão e sua expressão. O caminho 
da pobreza e da privação (o jejum), a atenção e os gestos de amor pelo homem ferido 
(a esmola) e o diálogo filial com o Pai (a oração) permitem-nos encarnar uma fé 
sincera, uma esperança viva e uma caridade operosa. 

A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus na nossa vida permitindo-
Lhe «fazer morada» em nós (Jo 14, 23). Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo o que a 
atravanca, inclusive da saturação de informações – verdadeiras ou falsas – e produtos de consumo, 
a fim de abrirmos as portas do nosso coração Àquele que vem a nós pobre de tudo, mas «cheio de 
graça e de verdade» (Jo 1, 14): o Filho de Deus Salvador 
Queridos irmãos e irmãs, cada etapa da vida é um tempo para crer, esperar e amar. Que este apelo 
a viver a Quaresma como um caminho de conversão, oração e partilha dos nossos bens, nos ajude 
a repassar, na nossa memória comunitária e pessoal, a fé que vem de Cristo vivo, a esperança 
animada pelo sopro do Espírito e o amor cuja fonte inexaurível é o coração misericordioso do Pai. 

          Papa Francisco. Mensagem para a Quaresma 

. 
 

     Nº 03 – 04 -2021 
Realização: Congregação das Irmãs do SS. 

Sacramento 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

SAINTA E JFELIZ FESTA DE PÁSCOA 

 

                 
 

 

 

                                               

                 
  

 
 

 

                                                                           

 

 

 

 

“ São José só trabalhou para Jesus durante 

tantos anos, ele que era seu pai nutrício, 

estava sempre unido ao Filho e morreu em 

seus braços. Um bem dado a um pobre que 

é imagem de Jesus 

Cristo merece o 

Paraíso quando é dado 

como amor e para 

agradar a Deus. Os 

serviços contínuos que 

São José prestou ao 

Filho do próprio Deus 

não mereceriam 

recompensas ainda 

maiores? Se ele teve 

tantos méritos e morreu 

entre os braços de 

Jesus a quem ele 

consagrou seus 

pensamentos, seu coração e suas ações de 

maneira digna de quem se aproximava do 

Salvador: ide então com confiança a esse 

bom pai, a esse amável tesoureiro das 

riquezas da Igreja, não as do Egito. Ide com 

confiança àquele de quem Deus se serviu 

para salvar nosso Salvador  das mãos de 
Religiosas do SS. Sacramento 

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

 

 Março, abril: dois meses que nos oferecem o caminho para a quaresma e a alegria dos dias 
de Páscoa. Evidentemente a Quaresma não é nem o COVID 19, nem as vacinas tanto 
anunciadas, desejadas ou rejeitadas nas manchetes internacionais! Ser prudente é sempre 
o melhor… e ao mesmo tempo VIVER abertamente nossa fé, atentos também àqueles que 
têm necessidade de nossa ALEGRIA. 
 

   Depois da Palavra de P. Vigne de janeiro – fevereiro, uma Sacramentina partilha 
sua meditação-oração. A estrela nos acompanha em todo tempo, mesmo na Quaresma! 

Como os Magos olhem a estrela e a seguem, para mim serás Tu, Jesus, que eu quero seguir 
esse ano. 

Eu quero Te seguir, Jesus, pensando em tudo o que Tu sofreste por mim. Pois, 
essa estrela me fará descobrir todo esse dom de Ti por nós, por mim e, me 
comprometerá a melhor te servir e rezar. 

Que Tua estrela, Jesus me revele tua Presença. Essa estrela, Jesus serás Tu.  
Tu me guiarás no caminho do amor, da humildade, da misericórdia em tudo que farei.  
Sim, Jesus, Tu serás minha estrela, Tu serás luz no meu caminho. Que Tua presença esteja 

sempre em mim, que ela guie minhas palavras, minhas ações, todo meu ser. Se minha estrela 
desaparecer, Te chamarei imediatamente e responderás a meu apelo. 

Jesus, esse ano Tu serás minha estrela, Tu me guiarás cada dia no caminho de amor. ” 
                                                                                                Sr M. Alice. Boucieu le Roi. FRANCE 

 

 

UM CORAÇÃO DE PAI… 
 

Com um coração de pai: é 

assim que José amava Jesus, 
chamado nos quatro 

Evangelhos “ o filho de José” 

José via Jesus crescer «em 

sabedoria, em estatura e em graça, 
diante de Deus e dos homens» 

(Lc 2, 52). Como o Senhor fez 

com Israel, “ele o ensinou a 

andar, segurando-O pela mão: era 
para Ele como o pai que levanta o 

filho contra o seu rosto, inclinava-
se para Ele a fim de Lhe dar de 

comer” (cf. Os 11, 3-4). 

Em José, Jesus viu a ternura 

de Deus: «Como um pai se 

compadece dos filhos, assim o 

Senhor Se compadece dos que O 

temem» (Sal 103, 13). 
       Francisco. Patris Corde 2 

…/… 
 
 

 

25 de abril: JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
A oração que se deseja celebrar neste dia deve ser uma prioridade para todos. As vocações 

ao sacerdócio e a Vida Consagrada são necessárias à Igreja, à vida e missão. 

Muitas vezes ouvimos reclamações quando uma paróquia não tem mais padre, quando 

uma comunidade religiosa tem que sair ... Mas, rezamos com bastante insistência?  

 



Herodes, a esse guardião do trigo dos 
eleitos, ao condutor daquele que governa 

todos os homens. 

Invocai-o com insistência, sobretudo na 

quarta-feira. 

Peça-lhe que ele seja vosso protetor junto a 

Deus, quando sereis tentados 

Que ele seja vosso defensor sobretudo no 

momento da morte. 

Ide então a esse amável Santo em todas as 

vossas necessidades espirituais. Honrai seu 

nome, reverenciai sua imagem e imiteis sua 

vida escondida. 

Pedi-lhe que ele interceda à sua 

incomparável Esposa, a fim de que ela 

suplique ao seu querido filho que vos 

obtenha de Deus uma santa vida que será 

infalivelmente unida à uma feliz morte. 

Assim seja. 
                           Reg.de Vida II parte. p.281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vontade de Deus, a sua 
história e o seu projeto 

passam também através da 
angústia de José. Assim ele 

ensina-nos que ter fé em 
Deus inclui também 

acreditar que Ele pode 
intervir inclusive através 

dos nossos medos, das 
nossas fragilidades, da 

nossa fraqueza. E ensina-
nos que, no meio das 

tempestades da vida, não 
devemos ter medo de 

deixar a Deus o timão da 
nossa barca. Por vezes 

queremos controlar tudo, 
mas o olhar d’Ele vê 

sempre mais longe. 
François. Patris Corde 2 

 

 
 
 
 

 

Por ocasião do ano marial, em preparação do 175° aniversário da 
Aparição da Virgem Maria em Salette, a Virgem peregrina estará 
presente em BOUCIEU nos dias 23 e 24 de março. Depois de 
Lourdes, Salette é a peregrinação marial mais importante na 
França. 

Será uma dupla alegria acolher e rezar a Maria junto ao túmulo do Bem-aventurado 
Pierre Vigne. Na verdade, na lista das missões que fez, ele anota, 26 de outubro de 
1719, em Salette. Ele chega depois de duas missões, uma em Neffe, Altos Alpes e 
outra em Curban, Baixos Alpes. Suas peripécias missionárias lhe faziam literalmente 
escalar a montanha. O Padre Veyrenc, na biografia publicada em 1868, escreve: “ Ele 
era o apóstolo das montanhas, e mais de uma vez sem dúvida seus piedosos 
confrades devem ter lhe aplicado essas palavras: “Como são belos sobre as montanhas os 
pés dos missionários que anunciam a paz e partilham a bondade do Senhor! ” Os bispos sempre 
confiavam ao missionário regiões que tinham sofrido fortemente com guerras de 
religiões e as consequências que infelizmente, não chegavam ao fim. Foi o caso na 
região em que se encontrava. 
A missão em Salette iria durar quase um mês, pois ele ia partir 
novamente para os Altos Alpes para começar uma missão em 26 
de novembro em Saint-Didier. A Virgem Maria apareceria em 19 
de setembro de 1846 a dois pequenos pastores: Maximin e 
Mélanie. Mas sem dúvida ela acompanhava e sustentava o 
missionário em suas pregações e encontros em todas as aldeias 
dos arredores onde ele pregava e confessava. 
O Padre Vigne pregava sempre sobre a importância da 
“penitencia ou contrição, da oração, do pai nosso, da missa, dos 
mandamentos de Deus…” 
Encontramos essa insistência na mensagem de Maria em Salette: apelo à 
conversão, a viver o domingo, à oração…,  ao menos o Pai Nosso e a Ave Maria. 
Em Boucieu, o Bem-aventurado Pierre Vigne dará as boas-vindas à Maria, a Bela 
Senhora de Salette, à “Incomparável Virgem, Rainha dos Céus e... Mãe de Deus”, 
na véspera da festa da ANUNCIAÇÃO, 25 de março.  BR 
. 

 
 

Do Cenáculo ao Calvário… ao aleluia de PÁSCOA 

O mês de abril nos faz entrar no grande Tríduo Pascal… que será sem dúvida um pouco obscurecido 
pela pandemia, mas que, contudo, nos convoca e uma verdadeira e profunda celebração 

 Da QUINTA FEIRA SANTA, onde Jesus nos dá seu sacramento de amor: a EUCARISTIA 

 Da SEXTA FEIRA SANTA, para acompanhar o Cristo em seu caminho para a PAIXÃO 

 Da RESSURREIÇÃO, recebendo do Cristo a alegria de sua VIDA que Ele nos oferece e a 
missão de ser suas testemunhas, hoje.                                           

 « Poderias-Tu melhor provar Tua Divindade   
                                                                                  do que ressuscitando para a eternidade? » 

                                                                                                        Pierre Vigne 

« Só nos resta implorar a são José a graça das 
graças: nossa conversão. 
 

     Dirijamos-lhe nossa oração: 
 

Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem. 
Ó Bem-aventurado José,  

mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 

Alcançai-nos graça,  
misericórdia e coragem, 

e defendei-nos de todo o mal. Amém. 
Francisco. 

 

                  ORAÇÃO PARA PÁSCOA 
 

         
 Deus de infinita 

misericórdia, reanima nossa fé 
para as celebrações pascais: 

aumenta em nós Tua graça para 
que compreendamos cada dia 

melhor, qual batismo nos 
purificou, 

qual Espírito nos fez renascer, e 
qual sangue nos resgatou.  

Que o mistério da Páscoa do 
qual fazemos memória, 

permaneça presente em nossa 
vida e a transforme. 

Isso nós Te pedimos por Teu 
Filho Jesus Cristo. 

Amém 
 


