Notícias e datas:
No dia 10 de dezembro de 2015, em Kilakala-Morogoro - Tanzânia, haverá
a celebração dos primeiros Votos de Irmã Flora Frances Kimario. Unimo-nos à
alegria da nova peofessa, das Sacramentinas e de sua família. É um novo compromisso na
Congregação. Conosco, rendam graças a Deus. Pedimos também sua intercessão: no dia 8
de cada mês, pelas vocações Sacramentinas, em cada país. E neste 8 de dezembro, é a
MARIA que confiamos esta intercessão. Obrigada!
 Nos dias 29 e 30 de novembro: a ação de graças pelos 300 anos da Congregação,
foi celebrada em Boucieu le Roi e em todas as nossas Regiões e Comunidades.


Algumas ressonâncias virão, certamente, para comunicá-las aos leitores.


EM BOUCIEU LE ROI: haverá a 8ª Exposição dos presépios do mundo. De

12/12/15 a 03/01/16 pode-se admirar nos arredores 500 presépios representando os
5 continents. Uma bela descoberta a fazer com o povo e na Casa Pierre Vigne. É um bom
percurso para aprofundar « os grandes mistérios da Encarnação », e admirar as
obras dos artistas!
FLORES DE AÇÃO DE GRAÇAS
Umas flores de ação de graças nos foram enviadas,
acompanhando as de toda a Congregação:« OBRIGADO,
Senhor, pela vida, pela fé, pela Eucaristia. Obrigado por haver
participado da Beatificação de Pierre Vigne em Roma. Obrigado
por peretencer ao grupo dos Amigos de Padre Vigne e por nossos
encontros. Obrigado por compartilhar Tua Palavra e os escritos
de Pierre Vigne. Obrigado por poder celebrar, juntos, a Fé, pela
Paz que nos dás. Obrigado, Senhor, por nossas famílias, pelo
trabalho... e obrigado ainda, por haver-nos dado Maria e os
Sacramentos. Deus, nosso Pai, obrigado por teu amor. » Amigos de Padre Vigne,
BURGOS - ESPANHA

Boa caminhada de ADVENTO, Feliz NATAL e
FELIZ 2016.
“Jesus os guarde, Jesus os abençoe,
Jesus os conduza!”
Que ao longo dos dias, possamos viver com esta
bênção de Pierre Vigne, e derramá-la ao nosso
redor, como bênção de PAZ, AMOR e ALEGRIA,
tão necessários em nosso mundo. Que os
construtores de paz sejam numerosos e que
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Finalizando o jubileu do Tricentenário da Congregação, compartilhamos parte da mensagem que a Superiora geral dirigiu às suas Irmãs . Cada leitor pode também sentir-se
interpelado e enviado para anunciar a Alegria do Evangelho ao seu redor… sempre
fortalecido pela Eucaristia, e a exemplo do Bem-aventurado Pierre Vigne.

A CAMINHO DO 4º CENTENÁRIO!
« …Devemos colocar nossos dons e talentos em prática
a fim de acompanhar os peregrinos de nosso tempo e
para anunciar a alegria do Evangelho a fim de que Cristo seja conhecido, amado e servido por todos.
…Ir adiante com a chama da esper ança, seguindo os passos de nossas
Irmãs. A exemplo de nossas primeiras Irmãs e de todas as pessoas que as
ajudaram durante esses 300 anos, a fim de mantermos a lâmpada acesa, empenhemo-nos em viver, intensamente, nossa espiritualidade eucarístca, em
asumir, com audacia, as missões de nosso tempo…
Escutemos, de novo o chamado de Jesus através do mundo de hoje. E assim, poderemos ser portadoras de nosso carisma fundacional.
…Renovemos nosso compromisso
de viver nossa Vida Consagrada, na
cofiança e na alegria.
É importante que sigamos uma nova
etapa, isto é, o 4º centenario, com
o ardor de que Padre Vigne e as
Irmãs Fundadoras são incansáveis
testemunhas ».
22-11-2015
Valence. Casa-Mãe.

ADVENTO... PORTA ABERTA À MISERICÓRDIA
« O Filho de Deus desceu do mais alto dos Céus até aqui... para dar-nos a
vida… Rebaixou-se até ao ponto de querer colocar-se abaixo dos Anjos,
inclusive chegar a ser o servidor do homem…
O grande Mestre dos Céus teve que vir, ele próprio, e unindo-se à nossa
humanidade, se humilhou, até ao ponto de fazer-se semelhante a nós.
Assim, ele deu ao nosso coração, o calor de seu Amor…
E deu-nos os sete dons do Espírito Santo, e ao mesmo tempo,
nos fez ver os grandes mistérios da encarnação
e as maravilhas de sua Justiça e de sua Misericórdia,
que devemos louvar para sempre.
Não é para criaturas mais nobres do que nós
que ele realizou este grande milagre da caridade,
nem tampouco, pelos demônios que se perderam…
…FOI POR NÓS, pobres que somos, que ele desceu dos Céus para nós,
que fomos tão ingratos… Ó misericórdia infinita de meu Deus! Não teria eu
que te louvar sempre? »

JUBILEU DA MISERICÓRDIA: 8-12-2015 / 20-11-2016
O pensamento se dirige agora, à Mãe da Misericórdia. A doçura de seu olhar nos
acompanha neste Ano Santo, a fim de que todos possamos redescobrir a alegria da
ternura de Deus.
Ninguém como MARIA conheceu a profundidade do mistério de Deus, feito
homem. Toda a sua vida foi plasmada pela presença da misericórdia que se fez
carne…
Eleita para ser Mãe do Filho de Deus, Maria foi preparada, desde
sempre, pelo amor do Pai para ser Arca da Aliança, entre Deus e
os homens. Guardou, em seu coração, a divina misericórdia
em perfeita sintonia com seu Filho Jesus.
Seu canto de louvor, no umbral da casa de Isabel, foi dedicado à
misericórdia que se estende « de geração em geração » (Lc 1, 50).
Também nós estamos presentes naquelas palavras proféticas da
Virgem Maria. Isto nos servirá de consolação e de apoio, quando
atravessarmos a Porta Santa, para experimentar os frutos da
misericórdia divina.

Papa Francisco. Misericordiae Vultus 24

Bem-aventurado PIERRE
VIGNE, puseste toda a tua fé em
Jesus, « o único Mediador »; o Filho
« de inefável Misericórdia » quis
« chegar a ser o servidor do
homem ». Roga por nós, peregrinos
em caminho até Deus, para que em
nossos caminhos humanos, como tu,
possamos acolher, guardar e adorar
em nossos corações e no Sacrário, «
a Santa e Adorável Presença »
Daquele que quis chegar a ser um
dos nossos, para salvar o mundo e
glorificar o Pai.
Que por tua intercessão possamos
« produzir belos frutos de vida », na
Igreja e no mundo de hoje. Amém.

O Advento é um convite à Alegria que se tem
em um encontro pessoal com Jesus Cristo e, dizia
Paulo VI, « nada está excluido da alegria que nos
traz o Senhor ». Advento é acolher o Menino
Deus que nasce e nos mostra a misericórdia do
Pai para conosco. Pierre Vigne contempla com
fé e emoção, este Mistério da Encarnação em
que Jesus « unindo-se à nossa humanidade… deu
assim ao nosso coração, o calor de Amor. » Nele,
o amor misericordioso de Deus se humanizou.
Entrar no Advento e viver o tempo do Natal, é
entrar no mistério da misericórdia, abrindo as
portas de teu coração a Cristo Jesus que vem, e
que está no meio de nós, para revelar-nos o
amor do Pai. « Jesus Cristo é o rosto da
misericórdia do Pai », disse o Papa Francisco.

O Advento e Natal te convidam e ajudam a
ver Jesus que é testemunho desta misericórdia,
por sua humildade, « até ao ponto de fazer-se
semelhante a nós ». Contemplá-lo, escutar suas palavras e seus
silêncios, ver seus gesto... Porque tudo isto « é por nós ».
Tu podes pensar: « Uma vez mais o Advento sempre igual! »
Sim e não, depende de ti. Eis o sentido do grito do
Advento: « Vigiar! ». Vigiar para escutar o anúncio e a
chamada dos anjos: « Glória a Deus…e PAZ na terra aos
homens por Ele amados! ». É um apelo urgente em nossos dias!
Com eles e Pierre Vigne, « prostrando-se de joelhos…»
diante de Jesus que fez sua, nossa fragilidade humana.
Adora: « Ó misericórdia infinita de meu Deus! »
Alegria e paz. Deus entrou em nossa história, conhece seus
dramas e suas alegrias. Com amor, realizou o primeiro « belém
vivo » com seu Filho Jesus, Maria, sua mãe, e José, o homem justo.
Contemplar Belém, chega a ser assim, um caminho de vida. B.R.
De acordo com os textos de Padre Vigne.
B.R.

Senhor Jesus Cristo, tu que nasceste em Belém, permanece conosco!...
Transforma-me. Renova-me. Faze com que eu e todos nós, feitos de madeira e
de pedra, nos convertamos em pessoas vivas e faze que teu amor esteja
presente e o mundo seja transformado.
BentoXVI. 24-12-2009

