
                                                                  «A devoção ao Sagrado Coração de Jesus  no 
Santíssimo Sacramento que chamamos 

nosso tesouro, se estende agora, em toda a 
Igeja e brilha entre todos os cristãos, como 

diz Davi, do sol que vai a passos de gigante e sai do mais alto dos céus. 
Percorre sua carreira celeste até o fim e espalha o calor por toda a parte, de 
maneira que não existe ninguém que não ressinta suas divinas influências. 
                        Nosso coração, ou nossa vontade ajudada 
pela graça, é uma fonte de nossos méritos, como é 
também a fonte de nossos defeitos, como diz nosso  
Salvador. (cf. Mc 7,21…) 
 Então, quem não compreenderia que o coração seja 
também, em Jesus, a causa de todas as graças que Deus 
nos dá, de todas as virtudes que Deus nos inspira a viver, 
de todos os Sacramentos que nós temos de receber! 

 Este adorável Coração é cheio de amor por nós. Este Sagrado Coração, 
ou esta vontade, que se chama também coração é a parte principal de sua 
alma. 
 É, portanto,  apegar-nos ao que existe de mais divino, de mais nobre 
e de mais vantajoso no Universo, apegar-nos ao Coração de Jesus em nosso 
tão grande e tão adorável Sacramento da Eucaristia. » 
        
 H.N. 1- 204-205 

                    

           Nº 6. 7 - 2016 
 Realização: Congregação  

 das Irmãs do SS. Sacramento 
 

Religiosas  do  Santíssimo  Sacramento 

Casa Mãe : 113, Av.  Victor Hugo    26000  Valence  -  França. 

Junho-Julho: com estes meses o verão deve estar chegando na Europa... enquanto no Brasil, virá 
o inverno! Mas, em todos os Continentes o mês de junho será o mês, durante o qual somos todos 
convidados a olhar o Sagrado Coração de Jesus e a rezar diante Dele. Sua festa será no dia 3 de 
junho, sexta-feira após Corpus Christi. Pierre Vigne quis propagar e amar estas duas festas, ao 
longo de suas missões. 

NOTÍCIAS: No Brasil, nossa Cengregação das Irmãs do SS. 

Sacramento tem a alegria de convidar todos para a Celebração dos 

VOTOS PERPÉTUOS de Irmã Mônica da Cruz que será realizada 

no dia 2 de julho, na igreja de Nossa Senhora do Rosário, em 

Cachoeira-BA. A Comunidade Sacramentina está em Cachoeira, 

desde 2 de fevereiro de 1905 e seu Colégio viu passar um grande 

número de alunos ao longo deste tempo! Nós nos unimos à alegria e à 

ação de grças das Irmãs e da Fraternidade Eucarística. Que nossa oração sustente a 

fidelidade de Irmã Mônica e sua missão, para onde quer que ela seja enviada. 

   Uma longa caminhada em 2016, « seguindo os passos de São Francisco Regis e do Bem-
aventurado Pierre Vigne » foi organizada de 29 a 31 de julho, a partir de La Louvesc a uns 30 Km de 

Boucieu le Roi). Em 1709, Pierre Vigne pregou, aí, uma missão. O convite foi feito, pelas Irmãs, na França. 

NOTÍCIAS  E  SUAS INTENÇÕES CONFIADAS AO  
BEM-AVENTURADO PIERRE VIGNE 

   « Chegando na casa, aprendi a entrada de emergência (pela segunda vez em dois 

dias) com o meu neto. M. A. e eu temos a alegria de ser avós há nove meses, do pequeno 

Raphael … Hoje, o bebê deveria fazer uma intervenção cirúrgica para tratar uma mastoidite 

exteriorizada… Coloquei Raphael sob a proteção da Virgem Maria... Quando minha 

mensagem chegar às suas mãos, tenho certeza de que posso contar, imediatamente, com sua 

oração amorosa e com a de toda a Comunidade. Saudações fraternas a todas vocês. Passe 

adiante…»    C.P.      FRANÇA 

      Nós pedimos, com vocês, sua cura, ao Bem-aventurado Pierre Vigne. 

Bem-aventurado Pierre Vigne… 

Missionário da Paixão de Jesus  

Testemunha do Amor e da Misericórdia de Deus 

Paz e reconforto dos doentes 

Esperança daqueles que sofrem 

Roga por nós e acompanha –nos. 

Vocês podem enviar sua correspondência à: 
beatrizraeckelboom@hotmail.com 

 
 

JUBILEU DA MISERICÓRDIA -  JUBILEU DOS JOVENS, 24 DE ABRIL DE 2016  -  ROMA 
 

O Senhor está sempre contigo e se sente contente com isso. 

 Como fez com seus jovens discípulos, Ele te olha nos olhos e 

te chama a segui-Lo,  

 a ‘‘fazer-te ao largo’’  e a ‘‘lançar as redes’’ confiante em sua 

palavra, isto é, a colocar em jogo teus talentos na vida. Com 



                         Em sua « Memória de meus 
negócios temporais » que 

corresponde ao mesmo tempo a uma agenda e a um livro de contas, o Padre 
Vigne deixa entrever sua visão e suas reações, face aos acontecimentos. Vejamos isto em 
alguns dos meses de julho. 

No dia 12 de julho de 1714: os Vigários Gerais de Viviers o nomeiam missionário, « estando 
bem e devidamente informados a respeito de sua boa conduta, de seus costumes, de 
sua capacidade e de sua experiência… »  No dia 14 de julho ele parte para Vals onde prega 

uma longa missão até o dia 29 de agosto. 

« No dia 15 de julho deste ano de 1715, comecei a reparação de 
minha casa…», era aquela que eu tinha comprado em Boucieu le Roi, a 

poucos metros da igreja no percurso da granda Via-Sacra. 
No dia 13 de julho de 1717, ele está em Lyon, onde vai regularmente para 
encontrar seus coirmãos padres no  Seminário, e para fazer compras.  Desta 
vez, ele compra cruzes de metal que poderiam ser para suas Irmãs, porque 
correspondem àquelas que elas usam. 
No dia 8 de julho de 1718, ele encerra a missão pregada em Vaunaveys e 
aí estabelece um Calvário, o primeiro na diocese de Valence. 

O número de Irmãs do SS. Sacramento aumenta; elas não podem mais permanecer em seu 
pequeno convento. O Padre Vigne se desdobra para encontrar um terreno: Jacques Noyer lhe 
cede um ao longo do caminho que se sobe para o  « castelo ». Pierre Vigne abençoa a casa 
no dia 2 de julho de 1722, naquela época, festa da Visitação. Com alegria,  as Irmãs entram 

no convento de Nossa Senhora.  « Eu bendigo a Deus, de todo o meu coração, pela 
consumação desta obra. Há motivos para se esperar que o Senhor aí derrame suas 
bênçãos… » escrevia o Vigário Geral Monsenhor Drevet. 

Em Julho de 1737,  Pierre Vigne vai a Lyon, com duas Irmãs, para imprimir três trabalhos que 

acaba de compor:  « Horas Novas », um « Regulamento de vida » e « Cânticos». No dia 

15 de julho ele obtém a aprovação dos teológos: ... esses manuscritos são cheios de unção 

e de piedade; não há nada de mais ortodoxo… ». Os dois primeiros livros citados são 

utilizados  para a redação da « Palavra do Bem-aventurado Pierre Vigne » 

No dia 1º de julho de 1740, o Bispo de Die, Monsenhor de Cosnac, 

escreve ao Padre Vigne uma carta que só poderia alegrá-lo: « Eu estou 
muito contente, Monsenhor, com as filhas que o senhor me deu 
para meu hospital e para as escolas… » Mas, o missionário está em 

Rencurel, esgotado, apesar de sua vontade de terminar a missão 
começada no dia 12 de junho. Ele aí morre, no dia 8 de julho, aos 70 
anos, e no dia 12 de julho,  seu corpo é sepultado na igreja de Boucieu le 
Roi. A partir deste dia, as pessoas vêm rezar em sua sepultura e pedir 
sua intercessão. 
No dia 3 de outubro 2004, dia de sua beatificação, o Papa, agora, São 
João Paulo II,  fixou  o dia da festa do Bem-aventurado Pierre Vigne: 8 de julho. 
Todas estas datas podem nos fazer viver um  JULHO com  Pierre Vigne!  

                                            Por que não?                                             B.R.  

Para o Ano da  Misericórdia 

 

“… o Deus de Abraão, o Deus de Isac, 
o Deus de Jacó,  o Deus dos cristãos, 
é um Deus de amor e de 
consolação.  É um Deus que enche a 
alma e o coração dos que Ele possui;  
é um Deus que os faz sentir, 
interiormente, sua miséria e  Sua 
misericórdia infinita;  que se une ao 
fundo de sua alma: que a preenche de 
humildade, de alegria, de confiança, 
de amor; que os torna incapazes de 
outro fim que dele mesmo. »Blaise 
Pascal. 
                             Pensamentos s.690 

 

PALAVRA DE DEUS 

Em relação com o texto de PierreVigne 

 Nós fomos culpados e infiéis. Abandonamos 

nosso Deus.  Preferimos a violência e a revolta,  

concebemos e meditamos no coração palavras 

mentirosas...   Isaias 59,13  

 Guarda teu coração mais do que qualquer outra coisa, 

porque dele jorram as fontes da vida.                                                         

Prov. 4, 23  

 É do interior, é do coração dos homens que saem as 

más intenções,  as más condutas, os roubos, os 

assassínios …    Mc. 7,21   

           

 

                       

            

 Inclina meu coração às tuas exigências 

e não ao que me traz proveito. Desvia meus olhos 

da ilusão, faze-me reviver em teus caminhos.   

Sl.119  

 Com o coração tranquilo, meu Deus, eu vou cantar 

um hino. Eu te darei graças entre os povos, Senhor, 

eu te cantarei entre as nações; porque tua 

fidelidade é maior que os céus e tua verdade chega 

até às nuvens; Sl. 108  

 Bendize o Senhor  ó minh’alma! Senhor meu Deus, 

tu és tão grande!.. Cantarei ao Senhor por toda a 

minha vida, e o louvarei pelo resto de meus dias. 

Que meu poema lhe seja agradável! 

e que o Senhor se constitua em alegria, 

para mim!   Sl. 104  

 Quero cantar a fidelidade e o direito de viver por Ti, 

Senhor! Quero progredir na intregridade; quando 

virás a mim, Senhor? Em minha casa eu saberei me 

conduzir, com o coração íntegro… Longe de mim 

o coração depravado; eu não quero conhecer o 

mal.   Sl. 101 

 

Pierre Vigne 
Pintura realizada na 

Inglaterra - 1950-1965. 

Rezar... hoje 

Nós aprendemos a rezar em certos momentos, 

escutando a Palavra do Senhor e dela participan-

do em seu Mistério Pascal, mas é… nos 

acontecimentos de cada dia, que seu espírito se 

nos oferece, para fazer brotar a oração. O 

ensinamento de Jesus a respeito da oração a 

nosso Pai está  em mesma linha que o da 

Providência: o tempo está nas mãos do Pai; 

é no presente que nós o encontramos; nem 

ontem, nem amanhã, mas hoje:" Hoje, vós 

podeis escutar sua voz; não endureçais vossos 

corações" (Sl. 95,7-8).                               Catecismo 

I.C.2659 

Igreja de  

Boucieu le Roi 

Túmulo do  

Bem-aventurado 

Pierre Vigne 


