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Este início de ano nos faz acolher um texto de Pierre Vigne, que nos 
lembra como é fácil baixar os braços, viver certa rotina, uma atitude 
não muito dinâmica! Começar o ano mais « despertos » seria uma boa 
resolução, sem nos determos no ponto de partida… Doze meses aí 
estão para vivermos, atentos e determinados como o pássaro pronto 
para voar, apesar dos fios de ferro! 

             « Jesus, meu Salvador, quem não seria cumulado por teu amor, 
vendo-te retomar tuas forças, no Getsemani, para ir despertar teus 
discípulos adormecidos, quando deveriam estar rezando fervorosamente! 

 Infelizmente, tu nos vês mais entorpecidos, 
do que eles, no que diz respeito ao grande 
afazer  de nossa salvação; mesmo que nós 
fôssemos ser logo atacados pelo mal, que, 
depois nos fossem fazer cair, busca, sem cessar 
o meio de nos devorar como um leão a rugir!   

            Ó meu Deus, vem nos despertar. Dá-nos 
o desejo de te servir, de levar uma vida nova. 
Concede-nos perserverarmos, e que depois de termos rezado, amado e 
servido nesta vida,  como os Santos, possamos, um dia, te louvar 
eternamente.  
 

H.N.t.1- 110-111 

NOTÍCIAS DE DEZEMBRO:  
 

BOUCIEU: do dia 16 de dezembro de 2017 a 7 de janeiro de 2018 realizou-se a 10ª 

esposição de Presépios do mundo. A Luz, que muitos visitantes apreciaram, 

percorrendo os lugares para admirar os 261 presépios vindos de vários 

lugares. O histórico trem a vapor,  o Mastrou, recomeçou a trabalhar;  

tornou-se, para o momento, o « trem dos presépios » trazendo os 

viajantes e os peregrinos. Em dez anos, mais de 52.880 vieram aí! 

Neste ano, o Cardeal Philippe Barbarin, Primaz dos Gauleses em Lyon, 

quis fazer parte deste número e descobrir também, a cidade do « Bem-aventurado 

Padre Vigne ». Foi perto de seu túmulo que o Cardeal celebrou a Eucaristia. 

     À pergunta: O que é um presépio? Mons. Barbarin havia respondido um dia:   

« A representação do maior mistério religioso: Deus vem nascer na família humana. O 

presépio, no sentido literal é a manjedoura. ‘Eu sou o pão vivo descido do céu,  

vindo para vos nutrir ’,  vos dirá este homenzinho  de carne, pequeno pedaço de pão 

que se recebe na Eucaristia pelos séculos dos séculos como o próprio Deus ».   

VALENCE: de 27 a 30 de dezembro, Irmãs vindas da França, da Itália, da 

Inglaterra-Irlanda, do Brasil, da Espanha e da Tanzânia, encontraram-se na Casa 

Mãe em Assembleia Internacional.  

Tratava-se de estudar o texto da Regra de Vida em sua 

reescrita. Dias importantes e bem ligados com os 302 anos da 

Congregação e às várias « versões » da Regra de Vida, desde o 

Regulamento de Vida escrito pelo Padre Vigne em 1737, a 

pedido de Marie Spéliat, e sem nenhuma dúvida, expressado 

em nome de todas as Imãs da época. Como então, nós somos 

« eucarísticas e missionárias » dando uma mensão de honra à adoração do SS. 

Sacramento, visto como escrevia nosso Fundador: « Deus tem em vista fazermos 

servir, adorar e amar seu Filho… de uma maneira especial... pois aquelas que seguem 

esta Regra são chamadas Irmãs da Congregação do SS. Sacramento» . 
 

 No caderno de Boucieu : « Gostei muito do presépio e de seu tema. Porém, o que eu 
mais amei, foi a igreja »  Noélys C 

EM JANEIRO: semana de oração pela Unidade dos Cristãos de 18 a25. 

Neste primeiro mês do ano:  

                FELIZ ANO NOVO a cada leitor e leitora! 

 E neste tempo “comum” da liturgia que começamos depois das grandes festas, 

lembremos do que nos diz Pierre Vigne: “…levar uma nova vida“, onde quer que 

vivamos e trabalhemos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. 



                                

PERMANECER… ACORDADO 

                 Quando percorremos as diversas etapas da vida 
de Padre Vigne, nunca o encontramos « adormecido », mas 
bem acordado em busca constante de ajustar sua vida ao 
apelo que recebeu de Deus. É claro que Jesus foi « despertá
-lo » em certo caminho! Ele provocou um tal encontro com 
o jovem Pierre Vigne,  que sua altivez provocante 
converteu-se em alegre gratidão, em adoração, diante da 
presença Eucarística.   

Ele a viu como um dom precioso que o encaminha para 
« uma nova vida ». Em 1694,  é ordenado Padre. Para ele, 

celebrar a Eucaristia é ser subvertido por Aquele « que nos deu a luz da fé… e nos 
mostrou um amor infinito. » - Regulamento de Vida 136. Ele quer « perseverar nela » 
e, após um breve tempo com os Lazaristas, sua vivência eucarística provoca e 
sustenta o ardor missionário que vai animá-lo até o fim de sua vida. 

          Por vota de 1711 ele encontra os Padres do SS. Sacramento. Esta Congregação 
foi fundada em 1632 por Monsenhor d’Authier de Sisgaud, que dirigia o seminário 
diocesano de Valence. Ele desenvolve, com a convivência, uma particular afinidade 
com sua espiritualidade eucarística que lhe suscita o desejo de associar-se a eles. 

     Missionário infatigável, em  1712-13 Pierre sulca o Ardèche para pregar aí… e 
chega em Boucieu le Roi! Tudo o que ele realiza, inclusive o grande   Caminho da 
Cruz, é iluminado pelo « belo Sol da Igreja », o SS. 
Sacramento que ele louva e adora porque é « a árvore da 
vida de nossa alma ». Sua paixão eucarística desperta a 
vocação daquelas que se tornam, em 1715, as Irmãs 
fundadoras - juntamente com ele -  da Congregação do SS. 
Sacramento! A adoração fecunda, assim, as missões e a 
fundação. 

      Sua grande atividade evangelizadora não lhe faz 
abandonar seu projeto de afiliação,  porque ele deseja, vivamente, beneficiar com o 
apoio fraterno e espiritual os Padres de Christophe d’Authier de Sisgaud. “Senhor Pierre 
Vigne… nos apresentou, sentindo-se chamado às missões durante muitos anos e deseja, para ter sucesso, 
ser ajudado com o socorro de nossas orações, e de ser associado a todos os nossos bens espirituais e ser 

visto como um de nossos confrades…”  diz o ato de admissão que ele assina no dia 10 de 
outubro de  1723. 

      Enfim,  no dia 25 de janeiro de 1724, ele é recebido oficialmente… e é a festa   
da conversão de São Paulo, o grande apóstolo que ele tanto ama! Seu elã 
missionário aí encontra uma força nova, « uma nova vida ». Pode-se bem afirmar 
que seus caminhos missionários vêem  Pierre Vigne carregar seu confessionário nos 
ombros… e a Eucaristia em seu coração! O louvor eucarístico nele brota, em 
comunhão com seus confrades e as Irmãs:   

“Glória a Ti, Senhor Jesus, Deus que tanto nos ama,  
oculto e presente na Eucaristia, até o fim dos séculos” . 

 

        Dois grandes missionários da Eucaristia nos transmitem, ainda hoje,  
o fervor no caminho da vida cristã: 

Christophe d’Authier de Sisgaud 
 

« Eu me esforço, me dedico e me 

consagro a vós… prometendo viver e 

morrer neste amor, trabalhar com 

todas as minhas forças… para que todo 

o mundo conheça, ame e adore este 

maravilhoso mistério de vosso amor 

infinito…» 

O Bem-aventurado Pierre Vigne   
 

 « Como eu desejaria, ó meu Jesus a 
quem amo ardentemente, que Tu 
fosses conhecido por toda parte… 
Que Ele seja conhecido, amado e 
servido por todos…em todos os 
lugares do mundo. Ele permanece 
sempre entre nós, escondido em seu 
Sacramento». 

  E você? Viver em 2018  “despertado”, 
como? Vai se decidir?  Com Pierre 
Vigne você pode: rezar, amar e servir.  
       E com ele... Feliz Ano Novo! 

« Jesus se deixa encontrar por quem o procura, mas  para procurá-Lo é preciso 

se deslocar, se movimentar, sair. Não esperar; arriscar. Não permanecer 

imóvel; avançar. Jesus é exigente: ele propõe àquele que o procura deixar a 

poltrona do conforto mundano e a tepidez asseguradora de nossas chaminés…

Para encontrar Jesus é preciso abandonar o medo de se colocar em jogo, a 

satisfação de sentir-se chegado, a preguiça de nada mais pedir à vida. É preciso 

arriscar… »         Papa Francisco. 6-01-2018 

REZAR PELAS VOCAÇÕES: 8 de fevereiro 
 

No dia 8 de cada mês a Congregação convida a 

rezarmos pelas vocações, especialmente pelas vocações 

sacramentinas.  O dia 8 de fevereio nos lembra a morte de 

uma irmã fundadora: LOUISE BOUVEYRON. Nascida no 

dia 11 de setembro de 1683.  

Lê-se na ata de falecimento: « No dia 8 de fevereiro de 1726 foi inumada, na igreja de Boucieu , Louyse 
Bouveron, Irmã da Congregação do SS. Sacramento... depois de ter recebido todos os Sacramentos, pelas 
mãos do Padre Vigne». Em suas Memórias o PadreVigne escreve: « Nossa boa Irmã Louise Bouveyron 
morreu em 7 de fevereiro, à tarde de uma quinta-feira de 1726, depois  de ter agonizado quase 12 dias. 
Sua morte foi cheia de edificação, como foi sua vida…». 

 Peçamos-lhe que interceda por nós, pelas vocações na Congregação que ela 

viu nascer e fundou com o Bem-aventurado Pierre Vigne. Una sua oração à 

nossa. 


