Um grande obrigado às IRMÃS do SS. SACRAMENTO por me permitirem
participar do terceiro centenário de sua Congregação. Vivi em ROMA, BOLSENA,
FRASCATI e VALENCE momentos maravilhosos gravados em minha memória...
Fico feliz por conhecer, sempre mais, Comunidades onde vocês trabalham
incansalvemente... e de descobrir Fraternidades tão acolhedoras.
É uma riqueza espiritual que nos impulsiona para o Alto, muito cara ao
meu coração!
A. F.
OBRIGADA PERE VIGNE
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Realização: Congregação
das Irmãs do SS. Sacramento

1-2-3 de maio de 2015 em GONNEHEM e CHOCQUES

Passamos três dias maravilhosos! Que acolhida calorosa no Pas
de Calais! Éramos nove irmãs a celebrar este jubileu!
Missas muito bem preparadas em Allouagne e Gonnehem e visita à
antiga escola São José, hoje escola Jules Verne, com a acolhida do Prefeito…
Encontros festivos em Chocques e com as Irmãs do carmelo de Fouquières les Béthune, as
amigas de sempre! Enfim! Três dias de verdadeira festa da vida! Festa Sacramentina
com as pessoas que estavam contentes por estar conosco. Nós pensamos nas Irmãs
originárias de Gonnehem ou que trabalharam lá!... O data show apresentado
relembrou esta bela história... Eis alguns trechos da homilia de Padre Jean-Claude
Dessinges .
« Queridas Irmãs do SS. Sacramento: sua presença entre nós, esta manhã, com sua
presença em Gonnehem depois em Chocques é um dom; um dom de Deus à Igreja e mais
particularmente à Igreja local... Vocês nos falam da gratuidade de suas vidas, seguindo
passo a paso o caminho de Jesus... Por sua maneira de viver, segundo o carisma de sua
Congregação, fundada por Pierre Vigne, vocês nos fazem ver e nos falam da novidade e
do frescor do Evangelho para hoje...
A vida consagrada nos repete a gratuidade do amor de Deus… Deus nos ama
gratuitamente, cada um de nós sem medida – sem que se trate de méritos ou de
deméritos. « Sim, tu também és amado por Deus » eis a importante mensagem que
vocês nos fazem ver. »
NOTÍCIAS

No dia 4 de junho, em Beeding — Inglaterra, as Irmãs celebraram o

Tricentenário da fundação e o Jubileu de Ouro de Irmã Breda Hennessy. Com
elas nós rendemos graças.
No dia 4 de julho, Irmã Claudenice Carvalho de Oliveira, fará seus Votos
perpétuos,em sua cidade natal, Ibicuí – Bahia, Brasil. De 1º a 4 de julho,
algumas Irmãs e jovens em formação farão uma missão na cidade e nos vilarejos,
em preparação a este acontecimento. Rezemos pela fidelidade de Ir.
Claudenice, e pelas vocações sacramentinas.
Na Espanha, houve uma peregrinação a Ávila, com os amigos de Pierre Vigne... A
ressonância deste evento, virá mais tarde.

Religiosas do Santíssimo Sacramento
Casa Mãe : 113, Av. Victor Hugo 26000 Valence - França

Para este Ano Jubilar é uma alegria transmitir a Carta recebida do Vaticano, após a peregrinação à Roma, de 14 a 20 de
abril de 2015, e a audiência com o Papa Francisco no dia 15.
A mensagem que ele dirige à Congregação, àqueles que têm um vínculo com ela e a todos, é um belo convite à ação de
graças e à missão para este Ano da Vida Consagrada.

Por ocasião do Jubileu
dos trezentos anos de fundação
da Congregação das Religiosas do SS. Sacramento.
Sua Santidade, o Papa Francisco, une-se voluntariamente à alegria e à
ação de graças de todas as Religiosas. Ele saúda, com gratidão, a missão
cumprida há um longo tempo, na fidelidade ao Carisma eucarístico de
adoração e missão de seu fundador. O próprio Senhor se dá a nós, na
Eucaristia, « Belo Sol da Igreja ». Convida-nos, na fé, a deixar-nos nutrir por Ele
e a construir nossa existência na realidade que não perece: os dons de Deus, sua
Palavra e seu Corpo.
Neste Ano da Vida Consagrada, o Santo Padre deseja que vosso
testemunho e o das pessoas consagradas « desperte o mundo » a fim de que a
alegria do Evangelho e sua mensagem de fraternidade e de paz, brilhem em
todos os lugares e iluminem o caminho de muitos. Com esta esperança e
confiando as Religiosas do SS. Sacramento à intercessão do Bem-aventurado
Pierre Vigne, o Papa lhes dirige, de coração, Bem como a Monsenhor PierreYves Michel, Bispo de Valence, e às pessoas que participam das celebrações do
Jubileu ou que se unem a nós pela oração, a Bênção apostólica.
Do Vaticano, 27 de abril de 2014

Substituto

PARA CELEBRAR
« Apeguemo-nos ao Coração de Jesus em nosso Santíssmo e Adorabilíssimo
Sacramento da Eucaristia.
É neste Coração - o Santo dos Santos - é junto desta Arca
do testamento que eu adorarei e louvarei no nome do
Senhor... E direi com Davi: meu coração encontrou o
lugar que ele desejava para poder suplicar bem a seu
Deus!
Sim, eu o encontrei, este coração do Rei Jesus, meu irmão
e meu bom Amigo. Como não poderei adorá-Lo?
Sim, e certamente aí rezarei porque Ele é meu...
E é com toda confiança que eu o digo:
Porque se Jesus é meu chefe,
seu Coração não é meu?
Quem não amaria Aquele que nos ama com tanta ternura!
Guarda-me em teu Coração.
Lava-me de minhas faltas,
Para que assim, eu possa permanecer sempre em ti.»

Estes dois meses de verão serão marcados por festas importantes e bem
« ligadas » à Congregação:
a quinta-feira, 4 ou domingo, 7 de junho, festa de « Corpus Christi », festa do
Santíssimo Sacramento.
12 de junho: festa do Sagrado Coração de Jesus.
Elas nos convidam a reler o belo texto de Pierre Vigne, que ele já escrevia em 1723, e
que as Irmãs fundadoras devem ter recebido dele, com grande fervor. Da mesma
forma, tu podes acolher esta ternura de Jesus, em tua vida cotidiana, fazendo a
« experiência » como dizia, há dez anos, o Papa Bento XVI. Pierre e Bento nos
convidam ao encontro pessoal com Jesus em sua Eucaristia, seu Santo Sacramento.
 No dia 8 de julho celebraremos, durante este Tricentenário, a festa do Bem –
aventurado Pierre Vigne. Toda a sua vida e sua missão também foram sustentadas e
orientadas para o grande Mistério da Eucaristia, por este encontro íntimo que o
marcou profundamente. Sua vida « nos exorta a voltar-nos, amorosamente, para o
Senhor Jersus, Cabeça da Igreja, presente no Sacramento da Eucaristia », dizia João
Paulo II, no dia da Beatificação.

Eis algumas ressonâncias do que foi vivido dos « 300 anos », em abril
e maio... outras serão acrescentadas, certamente.

H.N.1-205

ROMA, 14-20 de abril

Reconhecer seu Amor em nossa vida
« …na história da Igreja, o Senhor nunca esteve ausente: ele vem sempre de novo ao nosso
encontro – por homens através dos quais ele transparece, bem como, por sua Palavra, nos
Sacramentos, especialmente na Eucaristia. Na liturgia da Igreja, em sua oração, na comunidade
viva dos que creem, nós fazemos a experiêncoa do amor de Deus, percebemos sua presença e
aprendemos também, desta maneira, a reconhecê-la em nossa vida cotidiana. Ele nos amou por
primeiro e continua a nos amar por primeiro; eis porque, também nós podemos responder
pelo amor. Deus não nos prescreve um sentimento que nós não podemos suscitar em nós
mesmos. Ele nos ama, ele nos faz ver seu amor e nós podemos experimentá-lo, e a partir deste
«amor primeiro de Deus», em resposta, o amor pode também brotar em nós. »
Bento XVI. Encíclica Deus é amor.2005 - nº 17

« Um grande obrigado de nossa parte, pela bela
peregrinação à Roma, onde conhecemos Irmãs do SS.
Sacramenbto de todos os países e da Itália, onde tivemos uma acolhida calorosa,
tanto da parte das Irmãs, quanto da escola de Frascati. F.L.
Que grande alegria nos causou esta peregrinação que, com certeza, se
prolongará em nossos corações e também, em nossas ações, não somente este ano,
mas por muito tempo ainda. P. H.
Apreciamos muito a peregrinação. O aspecto espiritual e religioso nos fez muito bem;
celebrações, cada uma mais bela do que a outra, e uma suspensão com a audiência do
Papa.
Gostamos muito de conhecer as Comunidades da Itália que nos confirmaram o
que já sabíamos, ou seja, que na Congregação se prima pelo acolhimento das
pessoas, na simplicidade e na convivialidade com um testemunho de Fé, na
vida cotidiana.
Esses dias deixam-nos a cabeça cheia de boas lembranças. É preciso que elas nos
sirvam, para irmos adiante. P e C. D.

