CORREIO

Continua a ação de graças
pelos 300 anos da Congregação:

« Na qualidade de Prefeito de Boucieu le Roi, como não me sentir orgulhoso
por festejar o aniversário dos 300 anos de fundação da Congregação das
Irmãs do SS. Sacramento, pelo Padre Vigne! Minha integração nesta bela e
grande família, reunindo os bispos, os padres, as Irmãs vindas dos cinco Continentes, foi feita
naturalmente. Como resultado desta jornada de intercâmbio, de partilhas, de fraternidade, eu me senti
apaziguado!
Neste mundo onde tudo parece complicado, aqui, isto é, na Casa Pierre Vigne, tudo parece simples.
Visto daqui, a serenidade está presente. Ao longo desta grande festa, a alegria e o bom humor
iluminaram cada um dentre nós. BRAVO! E que lembrança maravilhosa! »
Patrick Fourchegu, Prefeito de Boucieu, FRANÇA.
« Este ano de celebração tricentenária me deu a possibilidade de descobrir os frutos do bem semeado
na vida de cada dia, através do amor vivido no sacrifício e no dom de si, das Irmãs que nos precederam.
Está escrito na História, mas o amor vivido está gravado no coração de Deus e das pessoas que foram
beneficiadas... É este testemunho que nós festejamos.
Senti, de maneira viva, a presença do Padre Vigne e das Irmãs guiadas por ele, e isto se constitui numa
grande alegria para mim: pertencer a esta família. Obrigada.
Irmã Immacolata.Carpineto Romano, ITÁLIA.
Fazer parte da Fraternidade Eucarística é uma grande alegria. A Palavra de Pierre Vigne fortifica
nosso espírito, dá sabedoria e conhecimento. É um dom de Deus que nos faz beber na fonte desta
espiritualidade e viver os 300 anos. Tudo isto é Graça de Deus.
Parabéns a todas as Irmãs e a toda a Fraternidade.
Raimunda. Fraternidade Eucarística de Cachoeira, BRASIL.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 A grosso modo, o livro da Exposição dos Presépios do mundo em Boucieu le Roi: « É uma exposição que
não pode deixar de ser vista... É encantadora! Estamos orgulhosos e voltaremos... Obrigado por tanto trabalho e
por todos estes presépios tão belos... de todos os países do mundo... Na grande alegria da descoberta desta
magnífica exposição eu parabenizo os que tiveram esta iniciativa e aqueles que contribuiram para esta obra
evangelizadora... Possam as famílias que passam por aqui, encontrar fervor e compromisso por este sinal do Amor
de Deus, no mundo de hoje... »
 Uma mensagem fraterna a partilhar: « Irmã, eu bendigo tua vida e tua passagem neste mundo que tu conheces, o
mundo do próximo. Bendigo a espiritualidade da oração, do silêncio e do serviço amoroso dos
irmãos ao longo dos dias. Bendigo Pierre Vigne que te ajudou e te ajuda, que te acompanha no teu
caminho de fé.Rendamos graças, Irmã, por termos conhecido a vida de Pierre Vigne, vida que nos torna capazes de
acompanhar os peregrinos do mundo. Diante do Tabernáculo, digamos a Jesus:« Uma vez
mais eu venho a Ti com meu cansaço e minha fome de Ti... Tu és a força que sustenta a minha vida e
a ilumina, Tu és o único que jamais me faltou.» Coragem! Deus caminha conosco!
M.Marinero Oaxaca, MÉXICO.
Boa caminhada de Quaresma… e ALEGRIA da PÁSCOA
Religiosas do Santíssimo Sacramento
Casa Mãe : 113, Av. Victor Hugo
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O AMOR DE DEUS
Eu vejo o bom Pai Celeste que vem
ao meu encontro, cheio de ternura…
Quem poderia ter
esperança de perdão,
meu Deus, se não
tivéssemos a certeza de
que tua misericórdia é
infinita e que Tu nos
estendes os braços para
receber-nos?

Para a Quaresma que marca o caminho desses
dois mêses e durante o Ano da Misericórdia,
Pierre Vigne nos partilha suas « flores » de
Misericórdia semeadas ao longo dos livros
Horas Novas e Tratado da Confissão. Como ele
fazia para seus contemporâneos, dirige-se ao
coração de cada cristão.
O PERDÃO

Deus é tão bom, é um
bom Pai! Ele nos espera de braços
abertos e nos perdoará.

O Sacramento da Penitência é uma santa
reconciliação do homem com Deus e uma
espécie de sociedade, de amizade ou de
união.
…É um remédio precioso que nos é
enviado por um Deus tão cheio de
bondade para conosco.
Por uma boa confissão Ele nos perdoa e
nos acolhe em sua amizade.

Por que não nos jogarmos nos
braços de nosso Criador que tanto
nos ama?

Ele nos cerca por toda a parte, dos efeitos de sua
misericórdia… Ele nos dá nossa primeira
abertura e nossa primeira beleza.

Sabemos que a misericórdia de
Deus é infinita e que o Sangue de
Jesus Cristo é de um mérito
infinito…
Jesus Cristo é a própria doçura.
Vamos, com toda confiança, a
Jesus, nosso Salvador.

Papa Francisco. Misericordiae Vultus

PARECER-NOS COM ELE

REZAR

Deus te recebe por seu filho, contanto que
tu o imites em sua misericórdia. Ele te vê
como seu verdadeiro discípulo quando tu
praticas o que ele te ensinou por suas
palavras e por seu exemplo. E tu só
permaneces em sua amizade se te
assemelhas a ele, em sua caridade.
É preciso que nosso interior, ou nossa
vida particular seja agradável a Deus e que
nossa vida exterior seja edificante para os
outros.

Meu Deus, tu és repleto de perfeições
infinitas, e tens assim,
uma
misericórdia infinita. Mostra-nos,
pois, esta amável misericórdia, esta
doçura infinita para conosco. Perdoanos, assim, e nos mostrarás uma
infinita bondade.

Não sejam ingratos, pois a ingratidão…
é como um vento que queima e resseca por
infelicidade, a fonte da piedade, o frescor da
misericórdia e o jorrar das graças.

JUBILEU DA
MISERICÓRDIA

Pelo amor de JESUS crucificado por
mim, concede-me teu perdão, aceitame em tua cara amizade.
Meu Salvador, não nos prives de tua
grande ternura por nós.
Amém.

Antes da Paixão, Jesus rezou com o Salmo 135 da
misericórdia…« depois de ter cantado os Salmos » (Mt.
26,30), Jesus e seus discípulos saíram em direção ao
Monte das Oliveiras.

Quando Ele instituia a Eucaristia, memorial
para sempre de sua Páscoa, estabelecia simbolicamente, este ato supremo da
revelação, à luz da misericórdia. Neste mesmo horizonte da
misericórdia, Jesus vivia sua paixão e sua morte, consciente do grande
mistério de amor que se cumpria na cruz. Saber que o próprio Jesus
rezou com este Salmo, o torna ainda mais importante para nós, cristãos,
e nos chama a torná-lo o refrão de nossa oração cotidiana de louvor:
« Eterno é seu amor ». nº7
… A misericórdia é, na escritura, a Palavra chave para indicar o agir de
Deus para conosco. Seu amor não é somente afirmado, mas se torna
visível e tangível. Aliás, o amor não pode jamais ser uma palavra abstrata. Por
natureza, ele é vida concreta: intenções, atitudes, comportamentos que são
observados no agir cotidiano.
A misericórdia de Deus é sua responsabilidade para conosco. Ele se sente
responável, quer dizer, Ele quer nosso bem, que ver-nos felizes, cumulados de alegria e
de paz. O amor misericordioso dos cristãos deve ter esta mesma profundidade.
Como o Pai ama, assim amemos também nós, os filhos. Como Ele é misericordioso,
somos nós chamados a ser misericordiosos uns para com os outros. nº 9

Pierre Vigne « portador de Misericórdia », POR QUE?
Não se trata de querer, a todo preço, lhe dar o título de
« missionário da Misericórdia », o que é muito atual! Trata-se
antes, de valorizar esta grande dimensão de seu agir missionário.
O único « móvel » do Padre Vigne que ainda se pode ver em
nossos dias, é um confessionário portátil! « Ele é o mais simples possível e
o marceneiro que o fez, foi, talvez, o próprio Pierre Vigne… » diz Perrossier
em1894. Primeiros dias de julho de 1740 em Rencurel.
« Acabrunhado pela fraqueza…ele via uma multidão
de pessoas que o esperavam para a confissão, o que se constituia em sua maior dor », escreve o autor do
Relato da morte do Padre Vigne, no dia 8 de julho de 1740.
A partir de seus escritos e dos testemunhos é evidente que Pierre Vigne quis ser, na
Igreja e na sociedade de seu tempo (XVII-XVIII ) um padre fervoroso, um apóstolo que
não poupa nem seu tempo, nem seu cansaço, nem sua vida… para semear as « flores da
Misericórdia » de Deus. «Sem trégua, sem repouso, a despeito de todos os obstáculos, por caminhos
inacessíveis através de montanhas abruptas, apesar do frio e da neve, ele corre ao encontro dos cristãos… ele
lhes ensina a doçura de amar… E recomeçará toda a sua vida. » escrito de F. Vernet em 1894.
Os bispos lhe dão todas as autorizações para pregar e confessar em suas dioceses, e
para Grenoble, por exemplo, acrescentam: « …nós lhe damos o poder de absolver os casos e
censuras que nos são reservados… » Sua bondade é conhecida e ele é esperado em suas
missões. As pessoas simples encontram nele um « bom Padre Vigne » que sabe escutá-las
e ajudá-las. Ele conhece sua pobreza material e espiritual. Aproximar-se da primeira,
permite-lhe anunciar o amor de Deus: « A bondade de Deus ultrapassa a mais negra
malícia de um pecador. Um coração verdadeiramente penetrado da pena de havê-Lo
ofendido encontra neste bom Pai Celeste, uma fonte inesgotável de misericórdia » (MBL).
PORTADOR DE MISERICÓRDIA HOJE?
Parece evidente que o Bem aventurado Pierre Vigne traga sempre
esta misericórdia perto de nós. Os textos desta « Palavra » permitemnos descobrir ainda o que ele queria anunciar em todos os lugares
por onde andava. Durante esta Quaresma, e sobretudo, durante a
Semana Santa e a festa da Páscoa, ele nos lembra: « Por que não
vos jogardes nos braços de vosso Criador que vos ama?... Acreditaime, ide confiantes a Jesus, vosso amável Salvador. »
Como os cristãos de seu tempo, acolhamos seu convite! B.R.
« Não deixemos passar em vão este tempo de Quaresma, favorável à conversão! Nós o pedimos pela intercessão
25 de Março
Anunciação

maternal da Virgem Maria, que face à grandeza de sua misericórdia divina, da qual ela se beneficiava
gratuitamente, foi a primeira a reconhecer sua própria pequenez (Lc 1,48) reconhecendo-se como a humilde serva
do Senhor ( Lc 1,38). » Mensagem de Quaresma - Papa Francisco.

