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    E GABRIELLE? ela participa ativamente da missão e se torna 
«missionária», ela também, ajuda Padre Vigne não somente por 
seus dons mas, ainda por suas «obras de piedade e caridade.» Seu 
jeito de ser atrai outros que vem também escutar o missionário. 
    Ela o fez seu guia espiritual por um caminho que ela vê sempre 
mais orientado para Boucieu le Roi e para a Comunidade das Irmãs do SS. Sacremento. É 
para lá que o Senhor agora a chama para uma vida de adoração e de acompanhamento 
dos peregrinos. «creia-me, ide com confiança a Jesus vosso doce Salvador.» Ela tem 
64 anos! Com as Irmãs viverá a missão e os retiros em Boucieu. Poderá também rezar no 
túmulo de Pirerre Vigne em julho de 1740. Gabrielle morreu em Boucieu no dia 25 de abril 
de 1747 durante o tempo pascal. Uma vida generosa, missionária e eucarística «até o 
fim»! 

 PORQUE CONTAR ISTO HOJE?  Em que isto pode te interpelar? Simplesmente pela 
importância que se deve dar na vivência da vida cristã,  em tua realidade cotidiana onde o 
Natal da Eucaristia te dá, como a Gabrielle, a força e a alegria de ser missionário! Neste 
sentido acolhe e vive 2020!  Feliz Ano Novo.           BR    
 

 >>TESTEMUNHO<<  Eu faço parte da Fraternidade Eucarística de 

Brejo Santo, sou mãe de um médico « Gastro-Cirurgião ». Ele tinha 

uma paciente de 65 anos, tia de sua esposa. Visto os exames 

solicitados tudo indicava que ela estava com um tumor maligno nos 

ovários. Ele fez a cirurgia e, apreensivo, por causa do aspecto do 

tumor, enviou uma amostra para fazer a biopsia. 
Quando Francisquinha saiu do hospital eu fui imediatamente visitá-la, levando 

para ela uma corrente com a medalha do Padre Vigne. Sugeri que fizéssemos uma 

novena, pedindo a intercessão do Bem-aventurado, para que Francisquinha 

recuperasse a saúde e para que o resultado do exame fosse benigno. Meu filho, o 

médico, não deu muita esperança à família, uma vez que não sabia se o resultado 

seria bom. 

Na data prevista eu fui buscar o resultado em Juazeiro do Norte. Abrindo o 

envelope eu li :  «nenhum sinal de células neoplásticas».  

Telefonei para meu filho que não acreditou e me pediu para enviar-lhe uma foto 

da conclusão do exame. 

Hoje, Francisquinha se encontra muito bem e divulga a devoção ao Padre Vigne. 

Com o coração reconhecido e feliz usa sempre sua medalha. 

Brejo Santo 19 de julho de 2019. Lucia Ambrósio Basílio Gomes. 

Conosco rendamos graças ao Senhor... e um muito obrigado ao Padre Pierre Vigne! 
 

 

BOM E FELIZ ANO DE 2020. 

PAZ, ALEGRIA NAS FAMÍLIAS E NAS COMUDIDADES. 

 

                                                                                     

 

 
 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

« Para estar intimamente unido a nós e para 

melhor aproveitar da grande felicidade que Ele  

encontra em conversar com os filhos dos homens, 

Deus, na sua grande ternura, para conosco 

inventou a encarnação e prolongou esta amável 

encarnação pelo seu adorável Sacramento da 

Eucaristia. 

Aí, Ele permanece escondido sob as espécies 

de Pão e de Vinho, a fim de dar acesso livre e 

afetivo para nos aproximarmos Dele. Podemos 

levar mais longe as marcas de um verdadeiro 

amor? In finem dilexiteos. (Amou-nos até o fim - Jo 

13,1) 

Sem dúvidas, este amabílissimo Jesus, nosso Senhor, tão bondoso Rei 

de nossas almas, quer entrar e penetrar nosso coração. 

E por isso, nos falando com uma grande afeição, Ele nos dizia: « Dá-

me, filho meu, o teu coração!» (Prov.23,26). Demos-lhe pois o nosso 

coração, porque Ele nos ama tão ternamente, lho demos sem reserva. Aliás, 

a Ele já pertence nosso coração. Ele o criou, Ele o resgatou. (Is 43,7). 

Façamo-Lo Mestre deste coração que tanto lhe custou. Que felicidade para 

nós ! 

 

FELIZ 2020… que este ano seja bom e belo para cada um, para cada família, para todos os amigos 
leitores e para o mundo inteiro! O ano começa sempre iluminado pelas festas de Natal. De um 
« Presépio » surgiu a Luz e a Vida. Esta é a real história do natal, e muitas vezes é esquecida ou 
apagada destas festas natalinas que passam rapidamente! 
O Bem-aventurado Pierre Vigne deseja-nos também um ano no qual Jesus esteja bem presente em nossas 
vidas, por sua  encarnação, seu nascimento entre nós e sua Eucaristia. 

Religieuses du saint sacrement 

Maison mère : 113, avenue victor hugo  26000 valence    - france 

Disc.sur la Communion 70-80 
 



  NATAL EM JANEIRO - FEVEREIRO? 

Por que não ? O Natal « cristão » não fica só nas guirlandas e iluminações das 

cidades ou das nossas ruas e das nossas casas. O Natal cristão desperta em nós o 

melhor de nós mesmos. Nós desejamos vivê-lo, nós o preparamos... nós nos 

reunimos muitas vezes para celebrá-lo. Natal é fazer memória do dia em que Jesus 

nasceu, « Ele se encarnou no seio da Virgem Maria » e se fez um de nós.  

O Natal continua com a festa da Epifania, a grande manifestação do Senhor, no 

dia 06 de janeiro: com a festa da Luz, Apresentação de Jesus no Templo, no dia 02 

de fevereiro... Mas, como diz Pierre Vigne, cada Eucaristia é também Natal! 

Cada Missa torna-se Natal em nossas vidas, pois «Jesus nosso Senhor vem até 

nossos corações» Feliz Natal de todos os dias.                B.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

    Cada ano, o inverno encontra Pierre Vigne nas 
estradas das missões, muitas vezes várias paróquias 
o acolhe para celebrar a passagem de um ano para 
o outro. «A missão de Crestet do ano 1729 e 1730 
durou quatro semanas  inteiras e terminou no dia 7 
de janeiro de 1730.» Pierre Vigne anota essa 
informação na lista de missões que eu fiz sozinho. 
    O CRESTET era bem conhecido para ele. Em 
1726 ele já dizia: «Eu comecei a missão do Crestet 

na Festa de Santo André no dia 30 de novembro de 1726 e a terminei no dia de Natal, na 
primeira Missa do dia.» Foi nesta missão que Gabrielle Pélisson, uma fervorosa 
paroquiana, mãe de três filhos, lhe fez um dom «e quer que seja usado em algumas boas 
obras e que reze por seu marido.» Era viúva, e em agosto de 1728 tinha ofertado 60 livros 
para realizar uma nova missão: «ela deseja que se fassa na Igreja do Crestet, enquanto 
viva ou depois de sua morte.» 
    No inverno seguinte, Jean Louis Berrion, o vigário da paróquia pede a seu amigo Pierre 
Vigne para voltar a pregar uma grande missão em Crestet. Toda a população está 
necessitada. Ela vive ainda os efeitos da Revolução do Edito de Nantes que, em 1685, 
provocou a volta de um grande número para a Igreja Católica. Os registros paroquiais de 
outubro a dezembro de 1685 assinalam numerosas «abjurações» de cristãos da Igreja 
Reformada. Isto evidemtemente marcou várias gerações. 

    Berrion conhecia  bem o missionário com o qual ele colaborou 
em Boucieu Le Roi, e já tinha encontrado em Crestet que fica 
apenas a 5Km. Ele conhecia e apreciava seu jeito de agir, de 
pregar com convicção, de escutar e de encorajar. 
    Durante o tempo do advento o Padre Vigne chama «com zelo 
e doçura» tanto os católicos como os novos convertidos a 

viverem a fé recebida para preparar Natal. «quanto  mais nos aproximamos da luz, melhor  
enxergamos, e por aí seguir Jesus Cristo. Seu caminho não é de trevas.» 
    Sua atitude missionária os convida a acolher «Deus, (que) na sua grande ternura por 
nós quis inventar a encarnação, e prolongar esta amável 
encarnação pelo seu adorável sacramento da 
Eucaristia.» Jean Louis Berrion vê quanto os habitantes 
apreciam o missionário e vêm numerosos para escutar a Boa 
Nova que ele anuncia com alegria: Deus é amor, Deus 
conosco, cada dia. «Esta missão foi ardente e produziu bons 
efeitos... eu preguei quase sempre duas vezes por dia, e três 
vezes no domingo e nos dias de festa.» Escreve Pierre Vigne 
em seu jornal. Os  dias seguintes são bem ocupados; primeiramente pela celebração da 
Missa e confissões, depois as visitas àqueles que não podem ou não ousam vir ainda, as 
famílias em geral e sobretudo as crianças muitas vezes abandonadas e marcadas pela 
pobreza e pela rudeza da vida. 

   

 

Nada há de autenticamente humano — pensamentos e afetos, 
palavras e obras — que não encontre no sacramento da Eucaristia a 
forma adequada para ser vivido em plenitude… o culto a Deus na 
existência humana não pode ser relegado para um momento particular e 
privado, mas tende, por sua natureza, a permear cada aspecto da 
realidade do indivíduo. Assim, o culto agradável a Deus torna-se uma 
nova maneira de viver todas as circunstâncias da existencia… nº 71 
            A Eucaristia, enquanto mistério a ser vivido, oferece-se a cada 
um de nós na condição concreta em que nos encontramos, fazendo com 
que esta mesma situação vital se torne um lugar onde viver diariamente a 
novidade cristã… Os cristãos devem cultivar o desejo de ver a Eucaristia 
influir cada vez mais profundamente na sua existência quotidiana, 
levando-os a serem testemunhas reconhecidas como tais no próprio 
ambiente de trabalho e na sociedade inteira…nº79 

                       Exhortation apostolique Sacramentum caritatis. Benoît XVI 

FESTAS EM JANEIRO 
1º =  Maria, Mãe de Deus  e dia mundial da Paz 

6 = Epifania : «manifestação» de Deus aos Magos que seguem o caminho para ir 

Adorar o Menino Deus... 

12 = Batismo de Jesus o «Tempo de Natal» termina... Natal CONTINUA !! 

18-25 = Semana de oração pela Unidade dos cristãos: um apelo a viver mais 

conscientemente nossa fé. 

25 : Conversão de São Paulo que Pierre Vigne nos convida a viver, como ele 

mesmo fazia: ler o relato da conversão nos Atos dos Apóstolos 22,3-16 

FEVEREIRO…. 

26 = Quarta-feira de Cinzas... Já começa a Quaresma! 

 


