
« A boa semente foi lançada na terra, levedou e cresceu rapidamente. A partir de  

1730,  as Irmãs do SS. Sacramento tinham escolas em quatorze paróquias de 

dioceses diferentes para onde eram chamadas, mantidas e abençoadas pelos Bispos. 

Quando PierreVigne morreu, em 1740, as religiosas eram uma centena; tinham 

fundado dezoito casas», escreveu Félix Vernet em 1894. 

    Celebrar o Tricentenário 
da Congregação é fazer memória do Bem-aventurado Pierre Vigne e das sete primeiras 
Irmãs que, no dia 30 de novembro de 1715, fundaram a Comunidade que seria 
imediatamente chamada a fundar outras Comunidades. A graça de sua vida e de seu 
« SIM » fez germinar outros « sim » entre as Irmãs, « alternância » de transmissão que 
perdura até hoje! 
    Celebrar o Tricentenário que será comemorado no dia  30 deste mês, é uma 
ocasião de fazer-se conhecer um pouco sua História ao longo dos séculos e lembrar a 

fidelidade, que manteve suas Comunidades num espírito das origens, para  um 
serviço sempre atualizado nos lugares onde estão implantadas.  

Coincidindo com o 10º aniversário da Beatificação de Pierre Vigne, em 
Roma, ITÁLIA, no dia 4 de outubro, Ir. Nelly Ntwa e Ir. Maria Theresa 
Opio celebraram seus Votos Perpétuos. Foi um dia de alegria para elas, 
para todas as Irmãs Sacramentinas, para suas famílias e para a paróquia 
que acolhia este compromisso, na ação de graças. 

No dia 29 de novembro, em Morogoro,TANZÂNIA, haverá a celebração dos Votos Perpétuos 
de Ir. Mireille Angèle Ilunga M., e dos Votos Temporários de Ir. Antusa Modesti K. e Ir. Eva 
Rogath M. 
       Conosco rendam graças ao Senhor, por estes novos engajamentos  na 
aurora do Terceiro centenário de nossa Congregação. O dia 8 de cada mês é 
dedicado à oração pelas vocações Sacramentinas. Unam-se a esta oração. E 
neste ano  « jubilair » acrescentem também, o dia 30 de cada mês: pedir e 
agradecer!  

          Cruz Sacramentina do jardim da Comunidade  de BOLSENA. Itália  
 

 No dia 15 de novembro,  em BOLSENA será celebrada uma missa de Ação 
de Graças, na Basílica de Sta. Christina, pelos 125 anos de presença e de 
serviço da Comunidade Sacramentina; anos « vividos na fidelidade a nosso 
Carisma de oração e de adoração, segundo o espírito de nosso Fundador e da Madre St. 
Joseph Bouvaret que quis e seguiu nossos primeiros passos na cidade do  Milagre 
Eucarístico. » A bênção da Cruz será feita depois da Celebração Eucarística. 

 No dia 16 de novembro,  em DOMBASLE, França, Jornada missionária dos 300 anos da 
Congregação, projeção de slides  para revermos a História da Congregação e da 
Comunidade. 

 No dia 30 de novembro, abertura do Ano Jubilar da Congregação, na Casa Mãe, e em 
todas as Comunidades. Um ano de Ação de Graças que corresponde ao que  Pierre Vigne 
escrevia: “ O agradecimento é tão agradável a Deus que o engaja tanto a nos conceder 
seus favores, quanto a nós de agradecermos as graças recebidas.” 
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Religiosas  do  Santíssimo  Sacramento 

Casa Mãe : 113, Av.  Victor Hugo    26000  Valence  -  França. 

« Boucieu continuava sendo a casa-mãe… Nesta casa... nossas madres, como a 

Sagrada família de Nazaré, se ocupavam, sob o olhar de Deus, com os mais humildes 

trabalhos. Umas fiavam, outras preparavam a comida, outras instruiam as crianças 

da paróquia e lhes ensinavam a conhecer seu Criador, algumas se encarregavam do 

serviço dos altares; enfim, cada uma contribuia com o melhor de si mesma para o 

bem geral da  Comunidade, em espírito de união e de caridade. Lembrando-se de 

que seu pai Vigne as tinha consagrado ao SS. Sacramento, elas faziam de seu culto 

o objeto principal de seu Instituto.» (Publicações da Congregação) 

NOTÍCIAS 
        e 
NOVEMBRO 

CORREIO:   "Agradeço-lhe muito pelo envio da Palavra do Bem-aventurado  Pierre Vigne 

que toca  os diversos aspectos da vida cristã  em relação a Deus, Jesus e Maria, para com 

os outros e com si mesmo. Eis porque é sempre com grande prazer e com interesse que 

eu a leio. Ademais, aceite esta pequena doação que poderá contribuir, entre outras coisas 

para os selos... Isto em nada se compara com as orações que vocês fazem por nós. Um 

grande OBRIGADA por esta partilha de fé....  

       Agradeço a Deus porque Ele o ajudou, com a Comunidade das Irmãs, a fazer da 

pitoresca paisagem de  Boucieu le Roi, berço de sua Congregação, uma bela paisagem 

humana, dinâmica, que respira a cristandade e que  ilumina esta região  e, sobretudo, que  

glorifica  Deus por Jesus, Nosso Senhor, e Maria, nossa Santa Mãe, que é Mãe de 

todos".                                                               Zabel. Valence  FRANÇA                                             

Que nota você  se deu, em outubro, ao pequeno teste: Para saber se eu sei ? (Cada questão 

vale 2 pontos). Quais foram suas reações?  Você pode nos escrever. 

30 de novembro  
de 2014 

30 de novembro  
de 2015 



Louise Bouveyron  no trabalho de fiar.  

 « Deus sempre nos amou com ternura e seu amor se 
manifestou a cada momento de nossa vida. Ele vela por ela 
para que nós a entreguemos  a seu serviço e Ele nos dará - 
em troca - uma recompensa sem fim. Seu amor não   
esmaece.» p. 29      

« Amai, com todas as vossas forças, Aquele que vos criou; honrai-O com 
toda a vossa alma,  rendei-lhe glória de coração e  não negueis nada dos dons 
do fruto de vossas mãos. Acompanhai, com uma fisionomia alegre, tudo o que 
lhe oferecerdes. » p. 30  

 
 « Oferecendo-vos a Ele, deveis também ter e conservar    
o sal misterioso da graça que dá a força para bem servir a 
este Mestre… peçamos a perseverança na graça, tendo 
para isto, este sal em nós mesmos... » Lv. 2, 13- Mt. 513… p. 

46 

 « Pela meditação mantemo-nos perto de Deus que é a fonte. Nossa alma 
é, pois, em relação à graça, o que é uma árvore plantada perto das águas: ela 
não pode secar. » p. 56 

 « Que honra ter-se um regulamento… que tem como um de seus principais 
fins, a  Adoração perpétua Daquele que é o grande Tesouro da Igreja e a 
fonte de todas as graças  que podemos esperar!» p. 92  

« Tende sempre Jesus como um modelo de toda perfeição. Ele diz: « Que 
tua vontade se cumpra, Pai, e não a minha.»…Trabalhai, 
pois, mas trabalhai sempre em vista de agradar a 
Deus! » p. 117 

 « A caridade… desperta em nós a vontade de fazer o 
bem àqueles que Deus ama, e, consequentemente,  a 
fazer o possível a fim de que Ele seja conhecido, amado e 
servido por todos. Isto é amar verdadeira e solidamente 
o próximo...  A educação da 
juventude é um verdadeiro 

   Celebrar o Tricentenário é também descobrir certos « pontos indicativos » que 
marcavam o início de um caminho e que nos reúnem, hoje, para prossegui-lo nos 
século XXI. É acolhermos a luz... Como o faziam naquele tempo, em Boucieu le Roi, as 
Irmãs, os peregrinos e os « queridos cristãos » que o Padre Vigne guiava e 
encorajava. Eis algumas « centelhas » do Regulamento de Vida. 

Cada um   
segundo sua vocação 
 

Estas « centelhas de Vida » são oferecidas e 
podem ser acolhidas por todos… Cada um, 
segundo sua vocação, pode encontrar uma 
maneira de segui-las e de vivê-las. As Irmãs do 
SS. Sacramento as recebem, desde que elas 
foram impressas em 1737. É como mulheres 
consagradas que elas querem viver as 
orientações de Pierre Vigne. E este ano, no dia 
30 de novembro, começará também, o Ano da 
Vida Consagrada, desejado pelo Papa 
Francisco. Este ano se encerrará do dia  2 de 
fevereiro de  2016.          

          Estas « centelhas de Vida  » que Pierre 
Vigne assinala, te mostram que Deus te ama 
preferencialmente. Cabe a ti corresponderes a 
este amor com alegria, sem te cansares! Então, 
para ti como para mim, é necessário pedir ao 
Cristo Jesus o «sal da graça»! E, para guardá-lo 
ativo, em nós, existe um meio muito importante: 
permanecermos perto da fonte, rezar. 
    Se tu és jovem, vai à fonte; 
    se tu és mãe ou pai de família, vai à fonte; 
    se estás um pouco « perdido » na vida… e à 
procura de uma « bússola» que te oriente, vai à 
Fonte:  
E a « fonte de todas as graças », diz Pierre 
Vigne, é a Eucaristia... Evidentemente, é preciso 
que nos aproximemos dela… Talvez tu penses 
que não tens tempo. Tens certeza disto? 
Uma outra « centelha de Vida »: trabalhar… 
Reservar sempre na tua vida e eu na minha, um 
tempo para o  « serviço », para « fazer o bem 
àqueles que Deus ama »…e que, certamente, 
estão perto de nós! 
Cada um segundo sua vocação, segundo o que 
tu és…acolhe estas centelhas que Pierre Vigne 
não cessa de espargir há  300 anos! 
É da luz para a vida cristã, no tempo das 
primeiras Irmãs, como no tempo da Internete! 
Navega perto destas « centelhas de Vida » … 
                                                                    B.R.  

 

Carta para o Ano  
da Vida Consagrada 

 
 

  « Para um discípulo, a primeira coisa é  
ficar com o Mestre, escuá-lo, aprender 
com Ele. Isto é sempre válido, é um 
caminho que dura toda a vida. 
   Se em nosso coração, não há o calor 
de Deus, de seu amor, de sua ternura,  
como podemos nós, pobres pecadores  
aquecer o coração dos outros? » Este 
itinerário dura toda a vida, ao longo da 
qual o Espírito Santo nos convence na 
humildade da oração, do senhorio do 
Cristo em nós:     
  « O Senhor nos chama cada dia, a 
segui-Lo com coragem e fidelidade; Ele 
nos deu o grande dom de nos escolher 
como seus discípulos; convida-nos a 
anunciá-Lo, com alegria, como o 
Ressuscitado, mas nos pede fazê-lo pela 
palavra e pelo testemunho de nossa 
vida, no dia a dia.  
   O Senhor é ó único, o único Deus de 
nossa vida e nos convida a despojar-nos 
de numerosos ídolos  e somente a Ele 
adorar».  
              Ref.37-38 

 

                            Papa Francisco 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/anno-vita-consacrata/index_anno-vita-consacrata_it.htm

