
NOTÍCIA 

No dia  7 de julho, na igreja paroquial Nossa Senhora do Ó, em 

Altinho , BRASIL,  Ir. Josinete Josefa Duarte celebrará seus Votos 

Perpétuos em nossa Congregação das Irmãs do SS. Sacramento. 

A celebração será presidida por Dom Bernardino Marchió, Bispo da 

diocese de Caruaru. Com alegria, rendamos graças ao Senhor 

com ela e pelo dom da Vida Consagrada na Igreja.  

É sempre uma oportunidade  convidá-los à  unirem-

se à nossa oração especial, no dia 8 de cada mês,  pelas Vocações 

Sacramentinas. Obrigada. 

Bem-aventurado Pierre Vigne, Apóstolo do sacerdócio e da Vida Consagrada, roga por nós e 

acompanha aqueles que hoje são chamados. 

Evidentemente, o dia 8 de julho será um dia de grande festa em Boucieu 

le Roi, para celebrar o Bem-aventurado Pierre Vigne. Nós nos unimos à ação de 

graças de cada Comunidade Sacramentina, da Fraternidade Eucarística e dos 

Amigos de Pierre Vigne. 

 

 

« Desejais ver os Céus,  

vinde, Cristãos piedosos, 

ver aqui a bela alma 

de um servo de Deus. 

Seu amor… se faz 

sentir em todos os 

lugares… 

A arma da fé faz sua 

feliz partilha, a 

Cátedra da verdade 

faz seu mais belo 

trabalho... 

O estandarte da Cruz 

faz florecer suas 

proezas, 

terminando sua carreira. 

Se ele baixa os olhos recebe a 

luz, Deus lhe abre os Céus…  » 

Canção dolente espiritual, sobre a 

morte deste padre santo. 

SABER ADMIRAR 

Para aqueles que terão férias e aqueles que não as 
terão: saber descobrir e admirar a criação que, 
segundo Pierre Vigne, nos diz « AMA  TEU DEUS » 

« Precisaria compadecer-se daqueles que, 

querendo submeter tudo às regras da 

razão, condenariam com rigor, estas 

crenças que ajudam o povo a suportar os 

sofrimentos da vida e que lhe ensinam 

uma moralidade que as melhores leis 

jamais lhes darão.  
É bom, é belo quando nos dizem que 

todas as nossas ações estejam plenas de 

Deus e que sejamos sem cessar, próximos 

de suas miragens. O povo é bem mais 

sábio do que os filósofos. 

Cada fonte, cada cruz em um caminho, 

cada suspiro do vento da noite, trás consi-

go um prodígio. Para o homem de fé, a 

natureza é uma constante maravilha. 
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 O Bem-aventurado Pierre Vigne orienta estes dois meses que nos permitem descobrir, talvez, 
toda a riqueza humana e espiritual que, provavelmente, se escondia sob uma simples 
aparência! Dois meses para acolher mais particularmente seu testemunho de vida...e vivê-lo! 

« Este digníssimo padre era dotado das mais 
raras virtudes; tinha uma paciência invencível na  
instrução das crianças e mesmo daqueles que 
eram mais ignorantes e falavam o ‘patois’ . Ele 
era intérprete e os fazia compreender os 
principais mistérios de nossa santa religião. 

 Sua humildade atraia a estima de todas as 
pessoas; sua vigilante exatidão para destruir a 
discórdia e a divisão, para reunir os 
fiéis  no aprisco de Jesus Cristo e aí 
estabelecer a paz …; ele tinha uma 
força e uma  coragem invencível 
para resistir em seus árduos 
trabalhos. Ele ia do púlpito da 
verdade ao confessionário e do 
confessionário à instrução familiar; 
em uma palavra a igreja era sua 
morada contínua... 

Ele foi chamado para fazer a 
missão em Rencurel, uma imensa paróquia da 
diocese de Grenoble, onde ele edificava todo o 
povo por suas fervorosas pregações que eram 
enriquecidas dos mais belos pensamentos do 
Evangelho. 

No dia de São João Batista ele fez todo o 
esforço... pregar a penitência do precursor de 
Jesus Cristo…era seu último sermão. 

Morreu… no dia 8 de julho de 1740, uma 
sexta-feira, às 16h. 

Verdadeiro relato da morte de Padre Vigne… 

PARA REZAR  
com Pierre Vigne 
 

Meu Deus, digna-te, 
por tua bondade, 
abençoar o repouso 
que tu preparaste para 
tuas criaturas, com 
tanta ternura. Torna-
nos participantes de todos os louvores e 
de todas as adorações que a Ti se 
dirigem, sem cessar, no céu e na terra.  
A todos os nossos parentes, nossos 
amigos e nossos inimigos, dai também a 
graça de bem viver e de bem morrer; 
que possamos todos conhecer a Alegria 
eterna.  
Jesus, meu Salvador, eu te recomendo 
minha alma que tu resgataste por teu 
precioso Sangue. 
  Jesu me guarde, Jesus me abençoe,  
Jesus me conduza  à Vida Eterna. Amém.             

        Horas Novas  296-7 

http://www.villemagne.net/site_fr/jerusalem-chateaubriand.php


     Ler e acolher, verdadeiramente, este folheto da « Parole de Pierre Vigne », 
é importante conhecê-lo sempre melhor! Sua beatificação não foi o fruto da 
« chance», mas, o reconhecimento pela Igreja de sua vida sacerdotal e 
missionária dada segundo o coração de Deus. Desde seu nascimento, em 20 de 
agosto de 1670, Deus o havia escolhido. No dia 24 de 
agosto ele foi batizado…e, mais tarde, em seu caminho, 
uma poderosa graça eucarística vai orientá-lo para o 
sacerdócio, as missões, a fundação da Congregação do 
SS. Sacramento. 
   Se, logo após sua morte, dois padres contemporâneos 
proclamam suas virtudes, é interessante ler o que Pierre 
Vigne escreve a um de seus amigos padres, no dia 15 de 
janeiro de 1731.Isto coincide muito bem com sua própria 
vida!  
 

   « Vossa bondade natural e vossa caridade, vos tornam semelhante a uma bacia 
que transborda sua água à medida que se enche. Deus quer vos fazer perseverar 
até a morte, e passar a vida como se passa nadando em um grande rio onde à 
medida em que se tem a cabeça levantada e os braços em ação não olhando 
senão o porto ou o rio onde se quer chegar, trata-se de escapar do perigo ».   
 Pode-se dizer com certeza que durante seus 46 anos de vida missionária, o 
Bem-aventurado Pierre manteve « a cabeça erguida e os braços em ação » para 
viver plenamente sua vocação de anúncio e de serviço, sem se poupar! « De 
cabeça erguida » para Jesus Eucaristia em louvor e intercessão, « e os braços em 
ação » junto de todos aqueles que ele encontrava e ajudava. 
   Pierre, o Bem-aventurado, viveu aquilo que ele recomendava aos « queridos 

cristãos »:  
 

« Não nos relaxemos jamais de fazer o bem…Um cristão que 
não vive em seu centro, que é Deus, servindo-O…se perde. 
Tudo aquilo que dizemos e fazemos aqui na terra, será 
contado eternamente, seja para nossa felicidade ou nossa 
infelicidade…». 
O Padre Vigne foi um bom servidor, e sua vida, como sua 
mensagem, continuam a nos interpoelar hoje. Durante estes 
dois meses, quer esteja em férias ou não, ele lhe pede 

também a permanecer com « a cabeça elevada e os braços em ação », onde quer 
que esteja! Por exemplo: a cabeça elevada para admirar a criação e respeitá-la e 
render graças por este dom de Deus; os braços em ação, sem esperar ser sempre 
servido…e trazer minha parte « de bem » naquilo que eu digo e faço! 
 

         Boa caminhada com este bom guia Bem-aventurado !        B.R. 

UMA MANEIRA DE SER 

Um texto do Papa Francisco nos faz quase o “retrato” do Padre Pierre Vigne... e pode também 
servir a todos para o cotidiano da vida.  

    « O Padre do Cristo é ungido pelo povo, não para escolher seus 

próprio projetos, mas para estar próximo das pessoas concretas 

que Deus, pela Igreja, lhe confiou. Ninguém é excluido de seu 

coração, de sua oração e de seu sorriso. Com um olhar amável e 

um coração de pai, ele acolhe, inclui e, quando deve corrigir, é 

sempre para aproximar; não despreza ninguém, mas está pronto a 

sujar as mãos por todos. O Bom Pastor não conhece as luvas.  

      Ministro da Comunhão que celebra o que vive, não espera as 

saudações e os cumprimentos dos outros, mas é o primeiro a estender a mão, rejeitando as 

conversas inúteis, os julgamentos e os venenos. Escuta os problemas com paciência e 

acompanha os passos das pessoas, dando o perdão divino com uma generosa compaixão. Ele 

não briga com aquele que deixa ou que perde a rota, mas está sempre pronto a reinserir e a 

acalmar as querelas. É um homem que sabe incluir. »   3 de junho de 2016  
  

D 
urante o mês de julho nós somos convidados a « rezar juntos para os 
padres que vivem seu trabalho pastoral dificilmente e na solidão, se 
sintam ajudados e reconfortados pela amizade do Senhor e de seus 
irmãos. » 

Muitos de nossos países sentem a grande necessidade de padres…e as 
celebrações « a espera de padres », no domingo, devem suscitar a oração pelas 
vocações sacerdotais. 

Contam-se 415.656 padres católicos no mundo segundo o último anuário pontifício. A 
maior parte dentre eles (37,4%) se encontra na América, seguida pela Europa (31,6%), 
depos a Ásia (15,1%), a África (13,4%), e finalmente, a Oceania (2,5%). Eles devem 
desenvolver seu trabalho pastoral para encontrar mais de 1,2 milhares de católicos 
espalhados nos cinco continentes. 

 PERTO DO TÚMULO DO BEM-AVENTURADO PIERRE  VIGNE 

 « Nós o descobrimos, Bem-aventurado Pierre Vigne! 

Obrigado por estar aí. Nós lhe pedimos que nos guarde, 

que  nos proteja do mal. Nós lhe confiamos nossa família 

e a paz que a ela desejamos »   C.e R. 

« Em lembrança de minha passagem nesta igreja, com a 

família, eu me recomendo ao Bem-aventurado Pierre 

Vigne e lhe peço coragem e vontade para chegar ao fim 

da grande doença…desde 2012. »   J.B. 

« Pierre Vigne, seu reflexo está nesta igreja. Vele pela humanidade que se perde e 

proteja-nos. »   J. 

« Eu sou atéia mas amo este lugar pacífico e reconfortante… »   L.  


