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Jesus, o Mais Belo Livro... nos diz um santo na nossa porta! 

 As Irmãs do Santíssimo Sacramento, presentes hoje em três continentes, guardam no coração o 

grande desejo de ilustrar através do dom de seu engajamento de vida, as páginas do « Mais Belo Livro que nos 

foi dado, que é Jesus Cristo sofrendo e morrendo na Cruz ».  

 Este foi o título dado ao um de seus livros pelo Bem-aventurado Pierre Vigne, Fundador de nossa 

Congregação em 1715. Para o evangelista João, Jesus é a Palavra incarnada! Para Pierre Vigne, ele é o Livro 

escrito por Deus! O mais importante para ele, é manter o olhar e o espírito fixos no Cristo, especialmente em 

sua Paixão.  

  « Sim, Pierre Vigne tem sempre muito a nos dizer hoje, por causa de sua opção preferencial pelos 

pobres, de seu cuidado com o culto eucarístico, de sua percepção sobre a misericórdia de Deus, de seu gosto 

pela Palavra de Deus, de seu desejo de unidade na Igreja. » Esta é a convicção de D. Alain Planet, bispo de 

Carcassonne e Narbonne, no prefácio da biografia ‘Pierre Vigne a caminho com os humildes’ publicado em 

2012. 

 Percorra este site no seu ritmo!  

 Você pode caminhar para o Cristo com os humildes de ontem, como Pierre Vigne, ou de hoje, como o 

fazem as Irmãs.  

 Você descobrirá um homem e religiosas inseridos no mundo, passando em meio à violência que 

sempre renasce, escolhendo estar atentos aos pobres, deixando um rastro de bondade, de respeito pelo 

outro, um apelo para seguir o Cristo (Prefácio p.6). 

 Pierre Vigne não seria um destes sinais de santidade que o Senhor nos envia para nos encorajar? 

« Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. Esta é muitas 

vezes a santidade «na nossa porta», daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de 

Deus. » (Gaudete et Exsultate, 7). O Papa Francisco simpatizaria rapidamente com o Bem-aventurado Pierre 

Vigne! 


