No dia 8 de janeiro de 2015, em Salvador da Bahia,
BRASIL, tivemos a celebração dos Jubileus e dos Votos
Perpétuos de Ir. Ana Maria de Lima Gomes e Ir. Joana dos Santos Santana.
Ir. Vanderléia Nogueira Lima pronunciou seus Votos temporários.

NOTÍCIAS

>> É uma boa oportunidade para acolhermos esta mensagem do Papa:
« Chamando-vos, Deus vos diz: ‘Tu és importante para mim, eu
te amo, eu conto contigo’. Jesus diz isto a cada uma de nós! É
daí que nasce a alegria! A alegria do momento em que Jesus
olhou para mim. Compreender isto é o segredo de nossa
alegria. Sentir-se amado por Deus, sentir que para Ele nós não
somos números, mas pessoas; e sentir que é Ele quem me
chama».
Papa Francisco 06/07/2013

Vida
Consagrada

>> Rendamos graças pelo compromisso de nossas Irmãs e peçamos ao

Senhor que sua bênção as acompanhe para trilharem o caminho de
fidelidade que traçaram as Irmãs ao longo dos séculos da Congregação.
É uma alegria celebrar este « dom da vida » ao longo do Ano da Vida
Consagrada e do ano « jubilar sacramentino». Rezem, conosco, pelas Vocações
Sacramentinas nos dias 8 e 30 de cada mês.

ITÁLIA:
no dia 14 de dezembro houve a entrega do 18º Prêmio Internacional, 2014,
La Sponda “Arte, Cultura, Solidariedade”, ao Professor Constanzo Conte, por seu livro editado
em outubro de 2014: “Pellegrine del Grande Viaggio. 1715-2015. Tricentenário de fundação das Religiosas do SS. Sacramento” . “Que tudo sirva para a glória de Deus, o conhecimento de nosso
Fundador e fortifique nosso ardor para transmitir nosso CARISMA ». Obrigada às Irmãs de Bolsena por
transmitirem a notícia e obrigada ao autor pelo resultdo de seu belo trabalho.
CORREIO:
«Nosso encontro de novembro, em Burgos, nos permitiu fazer uma
“peregrinação” aos primeiros anos da Congregação e admirar a coragem das Irmãs
que sempre procuraram ser fiéis às orientações de Pierre Vigne… mesmo no tempo da
Revolução. A ação de graças durante a adoração se fez mais forte e nós somos felizes
de participar desta História que celebra seus 300 anos! » Amigos de P.Vigne ESPANHA.
«Estar em Boucieu é descobrir, mais de perto, como Deus deu ao nosso Fundador, o
desejo de conquistar almas e de fazer com que Jesus seja conhecido, amado e servido
por todos. Todos os dias, diante do túmulo de Padre Vigne, eu rezo e peço esta graça
para cada uma de nós: que este mesmo desejo renasça em nosos corações…
Meditando e rezando a Palavra de Pierre Vigne, percebo sua riqueza e profundidade,
especialmente a Palavra para os 300 anos de nossa Congregação.
Todos os que a lêem podem constatar que ela ajuda a crescermos na vida
de fé... »
Ir. Doralice. Boucieu le Roi . FRANÇA.
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1715-2015: 300 Festas de Natal!
É rápido, não é! Um tricentenário de « Feliz Natal » celebrado pela Congregação, o que nos
convida a dizer « obrigado »! mais uma vez! E cada um, com a idade que tem, pode celebrar seus
aniversários de Natal. Cada ano teve sua cor e sua música interior, às vezes, exuberante ou alegre, ou um
pouco triste, segundo os acontecimentos. Mas, cada festa e cada Tempo de Natal só têm sua razão de ser,
no fato histórico do nascimento de Jesus, em Belém. O Catecismo da Igreja Católica assim o diz:
« A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal visíverl da fé cristã…é a
alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando ela
canta « o grande mistério da piedade»: « Ele foi manifestado na
carne. » (1Tim 3,16).
E uma vez mais Pierre Vigne nos convida à contemplação deste grande
mistério, e a não vivermos o Tempo de Natal no corre-corre!
« Muitos homens viveram antes do nascimento de Jesus
Cristo! Agradeçam a Deus. Ele lhes concedeu a graça, desde
a sua infância, de terem sido instruidos em sua lei da graça.
Lembrem-se da profunda tristeza em que deveriam estar a Santíssima Virgem
Maria e São José, procurando um lugar para se alojarem, na cidade de Belém, sem
poderem encontá-lo. Viram-se obrigados a se alojar num pobre estábulo abandonado
por todos.
Ó Rei do Céu e da terra! Como Tu atrais nosso amor, humilhando-Te ao ponto de
querer nascer à meia-noite num lugar tão pobre, para nos proporcionar um
nascimento brilhante e eterno!
Pensem nas bênçãos e nos louvores que a Santíssima Virgem, os
Anjos, São José e os pastores deram a Jesus Cristo, quando tiveram
a felicidade de vê-Lo numa fase tão meiga de sua infância.
Seus olhos cheios de doçura, suas mãos elevadas expressando
a ternura, como já deviam atrair as pessoas!
Porque Ele começava a gozar da presença Daquele por quem Ele
vinha... e ia sofrer.
LOUVAI-O pois, AMAI-O, AGRADECEI-LHE com todas as forças.

Feliz 2015. A todos, Paz e Bênçãos de Deus!
Religiosas do Santíssimo Sacramento
Casa Mãe : 113, Av. Victor Hugo

26000 Valence - França.

H.N.1-224.

11 de janeiro : Festa do Batismo de Jesus…e para mim?

Pierre Vigne está diante do Presépio… Sua longa meditação fortalecerá suas pregações do Tempo
de Natal e de janeiro; como tão frequentemente, ele chegava ao louvor. Com ele também eu me aproximo
deste Mistério de Amor que é Natal.
Natal parece belo demais para ser verdade... E há tanta impotência e fadiga
em meu coração!
Ouvem-se, por toda a parte, gritos de guerra; vê-se o horror das vidas
tiradas e despedaçadas pela loucura do ódio.
Sabe-se de tanta corrupção, de mentiras, de separações...
E eis-nos diante de Ti. Tu vens como Príncipe da Paz, Servidor da paz « e
tuas mãos levantadas exprimem a ternura».
Mesmo se « faz-se noite » tão frequentemente, Tu vens docemente,
« nascer à meia noite » e trazer a Luz.
Como os pastores e os magos do Oriente eu Te contemplo, Tu o Infinito
tornado criança; Tu o Todo Poderoso tornado vulnerável. A bondade veio à
nossa terra e nós temos « a felicidade de vê-lo numa fase tão
singela de sua infância ».
Mistério da presença de Deus que se torna quase invisível em Jesus, em Belém! Com Maria e José
eu contemplo o Menino Deus, o Emanuel…
Contemplar é ver então « como Tu atrais nosso amor, humilhando-te »…
É encontrar teus « olhos cheios de doçura » para que transformem as durezas de meu coração.
Contemplar-te é acolher todo o bem que nos ofereces, todas as bênçãos que invadiram o coração de Maria, de José,
dos pastores, dos magos…e dos que crêem até nossos dias.
Sem defesa e sem barreira, durante este belo e curto Tempo de Natal, eu me aproximo da « criança e de sua Mãe » e
minha contemplação se manifesta em amor, humildade e louvor. Em adoração do Mistério da fé que se manifesta em
Belém e em cada Eucaristia onde, « pela Comunhão, a Encarnação se expande em todos os
cristãos », diz Pierre Vigne. Natal continua, portanto, cada dia! B.R.

Irmãos e Filhos queridos, não é normal que a alegria habite em nós, quando nossos corações a
contemplam ou redescobrem, na fé, os motivos fundamentais que são simples: Deus amou tando o
mundo que lhe deu seu Filho único; por seu Espírito, sua Presença não cessa de envolver-nos
em sua ternura e de plenificar-nos com sua vida; e nós caminhamos para a transfiguração bemaventurada de nossa existência, nos passos da ressurreição de Jesus. Sim, seria muito estranho que
esta Boa Nova que suscita o Aleluia da Igreja, não nos desse uma face alegre.
A alegria se ser cristãos, reatados à Igreja, « no Cristo », em estado de graça com Deus, é
verdadeiramente capaz de saciar o coração humano.
Bem-aventurado PauloVI, A Alegria cristã - Gaudete in Domino 71

« Pela imersão nas águas do Jordão, Jesus se uniu a nós. O Batismo é, por
assim dizer, a ponte que Ele construiu entre nós e Ele, o caminho pelo
qual Ele se torna acessível a nós; Ele é o arco-íris divino em nossa vida, a
promessa do grande sim de Deus, a porta da esperança e, ao mesmo
tempo, o sinal que nos indica o caminho a percorrer de maneira ativa e
alegre, para encontrá-Lo e nos sentir amados por Ele.
Bento XVI 11/01/2009

Nós continuamos o percurso da História dos 300 anos
da Congregação… O que se passou a partir da morte de Pierre Vigne, em 1740?
Após 25 anos de « Feliz Natal » guiada diretamente por « nosso
bom Padre Vigne », a Congregação continua seu caminho e sua
missão. Em 1741, Catherine Junique (Sr St Joseph), uma das
fundadoras de 1715, é eleita Superiora Geral, por suas Irmãs que vêem nela a segurança da
fidelidade ao carisma original, para afrontar uma nova etapa.
Até então, as Irmãs, fora de Boucieu, se ocupavam com pequenas escolas no
campo. Chamadas para cuidar dos doentes, já em 1739 em Die, abrem outras comunidades
na cidade como Tournon e Valréas entre outras. Em 1787, será no Hospital de Valence.
Apoiando-se na convicção transmitida por Pierre Vigne que « toda pessoa é de um preço
infinito », muito frequentemente o serviço das Comunidades comporta, ao mesmo tempo, o
cuidado dos doentes e a educação.
As cartas patentes, pelas quais Pierre Vigne tinha trabalhado tanto, nem sempre
são obtidas para assegurar a existência legal da Congregação. Em 1771 o pedido é
novamente feito ao rei Louis XV… Enfim, no dia 2 de janeiro de 1787, Ir. Santa Euphrasie
Palisse as obtém de Louis XVI! As Comunidades poderiam, portanto, continuar sua missão
com segurança… MAS! Rumores de mobilização e de revolta no Dauphiné se fazem ouvir.
As Irmãs não o ignoram porque a maioria das Comunidades está implantada nesta região!
1789 chega muito depresa, com suas revoltas, suas agitações, seus rumores… e a
tomada da Bastilha. Com a Constituição Civil do Clero, em julho de 1790, dez anos de
confusões sociais e religiosas começam. A Igreja Católica, em particular, deve desaparecer
da vida pública na França! As Igrejas serão fechadas e pilhadas… A Nação se declara
proprietária de todos os bens das Comunidades. Que vão se tornar as Irmãs, suas
Comunidades e sua missão? Que será de Boucieu?
O culto à « Razão » será pregado pelos revolucionários, mas o « desatino » vai
apoderar-se deles e o Terror vai se instalar.
B.R.

