ANO DE SÃO JOSÉ
Após a visita à Elisabete
Maria volta para Nazaré
e José a acolhe, grávida

José acolhe Maria, sem colocar
condições prévias. Confia nas palavras
do anjo. «A nobreza do seu coração
fá-lo subordinar à caridade aquilo que
aprendera com a lei; e hoje, neste
mundo onde a violência psicológica,
verbal e física contra a mulher está
presente, José apresenta-se como
figura de homem respeitoso, delicado
que, mesmo não dispondo de todas as
informações, se decide pela honra,
dignidade e vida de Maria. E, na
sua dúvida sobre o melhor a fazer,
Deus ajudou-o a escolher, iluminando
o seu discernimento»

PENTECOSTES, dom

do Espírito Santo

O Espírito é o dom que Jesus pediu e
pede constantemente ao Pai para seus
amigos; o primeiro e o principal dom que
Ele nos ofereceu com sua Ressurreição
e Ascenção ao Céu.
Os discípulos ficaram cheios
de alegria vendo o Senhor. Hoje, em
Pentecostes, essa expressão nos é
destinada também, porque na fé
podemos vê-Lo; na fé Ele vem até nós e a
nós Ele mostra suas mãos e seu lado e
ficamos cheios de alegria. Por isso que
queremos rezar: Senhor, mostra-te a nós!
Concede-nos o dom de tua presença e
teremos o mais belo dom: tua alegria.
Amém!
Bento XVI 2010 - 2011

Francisco.. Patris corde .4.
NOTÍCIAS: A Congregação sente-se feliz em confiar à sua oração de ação de
graças as Irmãs que celebrarão seus votos no Brasil, na Capela do Garcia,
no dia 5 de junho.
Votos temporários: Ana Isabel Ferreira do Nascimento
Votos perpétuos: Irmã Célia Mendes da Rocha
Irmã Cláudia Regina Silva Gomes
Peçamos para elas a graça de uma autêntica fidelidade ao Senhor. Que o Bemaventurado Pierre Vigne as acompanhe na missão sacramentina que lhes será confiada.

Desde a Palavra de Pierre Vigne de Janeiro - Fevereiro, a Estrela está presente em
nossos caminhos mais variados, com suas alegrias e penas, com as lembranças também daqueles que
partiram mas que estão bem presentes em nossos corações e em nossa prece de esperança.
“ Obrigada pelas orações tão preciosas e obrigada também pela “Palavra
de Pierre Vigne” que foi escrita para mim - a palavra inicial como todos os
textos e orações sobre a Estrela e a Esperança nesse novo ano dedicado à
família e a São José” Sra. Chazotte - Arlebosc - FRANÇA
“ O Senhor Deus nos sonda e nos conhece. Ele nos dá cada dia os dons de que
necessitamos, Ele nos acompanha e nos sustenta pela mão. Obrigada pela Palavra, por
todas as mensagens e por estar sempre próxima de nosso grupo. »
Nati. Amigos de P. Vigne ESPANHA
Religiosas do SS. Sacramento
Av. Leovigildo FilgueiraS, 211 - Garcia - Salvador - BA
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Belos meses de maio e junho. Maio, mês em que contemplamos com alegria Maria, e ela nos
acompanha para vivermos grandes festas: Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade e a Visitação.
Em junho, as festas de Corpus Christi - Santíssimo Sacramento e do Coração de Jesus, nos convidam
a avivar nossa fé em Jesus Ressuscitado, sempre presente entre nós, que caminha conosco nas estradas
difíceis e dolorosas desses tempos de pandemia e de violência. Pierre Vigne nos lembra que Ele nos
oferece sua Paz, como aos discípulos e que devemos testemunhá-la.

« É um sinal de que ressuscitamos contigo, meu amável Jesus, e de que
Teu Espírito reina sobre nós, quando temos o desejo de ser úteis à
salvação de alguém.
Tão logo tua Santa Mãe te concebeu, ela foi imediatamente comunicar à
família de Santa Elisabete as graças das quais ela está repleta.
Os Apóstolos, logo que receberam o Santo
Espírito, foram tomados de um santo ardor
para publicar as grandezas de Deus e suscitar
a conversão dos pecadores.
Dá-me então, Senhor, esse mesmo zelo e
mesmo ardor, afim de que, não sendo capaz
de falar como se deve de tua Majestade infinita e não podendo impedir
que te ofendam, pelo menos que eu não cesse de rezar para obter o perdão
dos pecadores, a perseverança para os que se esforçam em viver com
retidão, e o alívio das penas para as almas do Purgatório.
E que assim, eu realize o desejo benevolente do Sacerdote quando ele diz:
“ O Senhor esteja convosco! ”.
E, desta forma Te imitarei ó meu Salvador, Tu que depois de Ressuscitado,
desejou, em muitos momentos, a PAZ a teus discípulos.
H.N.1-183

“ Imediatamente », Maria partiu para ajudar a sua prima e cantar as maravilhas que
Deus realizou nela…. “ Apenas” recebido o Espírito Santo, os Apóstolos anunciaram a
Boa Nova. Pierre Vigne nos comunica a urgência que ele mesmo
experimentou em sua conversão, tomando imediatamente o caminho eucarístico
onde Jesus Ressuscitado lhe chamava. Nada foi particularmente fácil para ele e sem
dúvida, para nós também!
Então ele nos convida, você e eu, todos os batizados e confirmados a rezar, a pedir “
esse mesmo ardor” dos discípulos, para imitar o Cristo “ que sempre desejou a PAZ”…
Pede o Espírito de PENTECOSTES
8 de maio a 31 de maio da Visitação
(23 de maio) para viver tua fé.
À MARIA
Contempla e adora Jesus presente
Fonte de toda bênção
no seu Sacramento, e celebre-O
solenemente nos dias 30 de maio e
Maria bem-aventurada
3 de junho. Ele é sempre a força e a
Maria exultante e feliz
alegria para a missão
Maria portadora da Boa Nova
Acolhe o Amor infinito que Ele
Maria portadora da Palavra que se fez
te revela por seu Coração aberto
carne
para sempre e para todos. (11 de
Maria Belo Tabernáculo de Deus entre
junho). Foi a fonte do ardor
os homens
missionário de Pierre Vigne: “ Sim,
Maria dos reencontros onde tudo é
eu encontrei o Coração do Rei Jesus, meu
alegria; Maria do acolhimento na Fé;
irmão e meu tão bom amigo. ”… Não é
Maria de todas as nossas “visitações”
um conto de fadas!
Ó Maria, Bendita de Deus, muito
B.R
obrigada.

Oxalá consigas identificar a
palavra, a mensagem de Jesus
que Deus quer dizer ao mundo
com a tua vida. Deixa-te
transformar, deixa-te renovar
pelo Espírito para que isso seja
possível, e assim a tua preciosa
missão não fracassará. O Senhor
levá-la-á a cumprimento mesmo
no meio dos teus erros e
momentos negativos…
Francisco. Gaudete et exsultate24

A santidade… é ousadia, é impulso
evangelizador que deixa uma marca neste
mundo… «Eu estarei sempre convosco até ao
fim dos tempos» (Mt 28, 20). Estas palavras
permitem-nos partir e servir com aquela
atitude cheia de coragem que o Espírito
Santo suscitava nos Apóstolos, impelindoos a anunciar Jesus Cristo. Ousadia,
entusiasmo, falar com liberdade, ardor
apostólico… liberdade duma existência
aberta, porque está disponível para Deus e
para os irmãos (cf. At 4, 29; 9, 28).
Francisco Gaudete et exsultate 129

Em 2016 estava grávida e sofri um aborto espontâneo, o qual me fez sofrer muito juntamente com meu
esposo, familiares e amigos, pois desejávamos muito essa criança.
Essa fatalidade fez com que nos uníssimos mais, sempre confiantes de que Deus nos concederia mais
um filho.
Em 20 de março de 2018, soube que estava grávida. A felicidade foi imensa em
meu coração, toda família e amigos vibraram com a notícia. Tudo corria bem com
minha gestação até que no dia 20 de junho tive um pequeno sangramento que me
deixou bastante preocupada.
Fui à doutora Andréa Feitosa Cavalcante e ela me examinou e solicitou de imediato
uma ultrassonografia. Eu chorava com medo do resultado do ultrassom. Antes de
ir realizar o ultrassom, passei primeiro no Colégio SS. Sacramento para buscar
meu filho Emanuel Horlando.
Chegando no Colégio, fui logo à Capela, sentei no terceiro banco do lado direito
perto da imagem do bem-aventurado Pierre Vigne. Ali fiquei em oração,
chorei e clamei por Deus, para me conceder a graça de poder continuar com
meu bebezinho com saúde em meu ventre. Neste momento senti uma grande
força dentro de mim, e um sentimento para que eu olhasse para o lado onde
estava a imagem do Bem-aventurado Pierre Vigne. E assim que eu o olhei, foi
forte o desejo de pedir que ele intercedesse por mim naquele momento. E assim
foi feito: pedi que ele intercedesse por mim e por minha gestação a Jesus Cristo,
e prometi que se o bebê que estava esperando fosse um menino, se
chamaria PIERRE VIGNE.
Rezei bastante neste dia. A capela silenciosa, não se ouvia barulho algum. Meu coração foi se
acalmando e logo em seguida saí confiante e fui fazer a ultrassonografia.
No momento em que a doutora tentava ouvir o coração do bebê e não havia sinal de batimentos, eu
fechei os olhos e só me vinha o nome Pierre Vigne e segundos depois já se ouviu o coraçãozinho do
bebê batendo a mil por hora. As batidas do coração dele eram tão fortes que pareciam me falar: “estou
aqui mamãe, estou aqui! “ Eu e meu esposo Emanuel ficamos muito felizes e gratos a Deus e ao
Bem-aventurado Pe. Pierre Vigne por ter intercedido por nós.
No retorno à doutora Andréa, a mesma ficou feliz e me recomendou repouso absoluto, dizendo que
não era para eu abusar da sorte ou melhor, do milagre, pois eu tinha recebido a graça de um milagre
pelo fato do meu bebê estar vivo. E assim fiz: fiquei em repouso, em casa.
No dia 07 de agosto, descobri que esperava um menino e a promessa foi cumprida: já comecei a
chamá-lo em meu ventre pelo nome de Pierre Vigne. Sou imensamente grata de todo coração ao Padre
Pierre Vigne que intercedeu por meu menino a Jesus Cristo.
No dia 21 de dezembro de 2018 ás 01h34min no Hospital Santo Antônio, Pierre Vigne
Ribeiro Costa veio ao mundo com toda graça e sabedoria de Deus. Em seu
batizado dia 19 de maio de 2019, Padre Roniel Ferreira falou: “Esse menino será
alguém muito importante na igreja, pois o mesmo já veio predestinado a ser de Deus.
Por que vocês escolheram esse nome Pierre Vigne? Porque é o nome de um
Missionário. Porque foi um homem que viveu para Deus. Porque foi o fundador da
Congregação Sacramentina. Porque amava a Jesus na Cruz e na Eucaristia. ”
E completou: “vocês escolheram esse nome porque é o nome de um santo, de
um homem que entendeu o chamado de Deus e doou toda sua vida,
especialmente junto aos mais pobres, a fim de que Jesus fosse conhecido”.
María Pureza Ribeiro Costa - Maceió - Alagoas - BRASIL
>>Obrigada Maria Pureza por seu belo testemunho. Que Deus abençoe sua família e que o nosso Bem-aventurado
Pierre Vigne acompanhe sempre os passos do seu querido PIERRE VIGNE RIBEIRO COSTA.

