CORREIO

Continuação do Tricentenário e no Ano da Miserocórdia, vocês escrevem:

` Eu gostaria de dizer um grande obrigada pelas Palavras de Padre Vigne que nos inspiram. As
últimas foram tão lindas, especialmente para este tempo da “Misericórdia”. Eu não me dava
conta de que o Padre Vigne nos falava tanto de “Misericórida”… É sempre bem recebida sua
mensagem.
Sr. Mary Andrew - Beeding, INGLATERRA.

` « Conheci a Congregação das Religiosas do SS. Sacramento, em setembro de 1966. Brevemente, 50 anos serão
comemorados da minha pertença a esta família e nela vocês podem me encontrar em várias ocasiões, como nos
dias 29 e 30 de novembro de 2015, na festa dos 300 anos da Congregação fundada pelo Padre VIGNE.
Quando entrei no Pensionato Saint Victor, em Valence, eu me sentia perdida. Batizada em 1956, meus pais
não me proporcionaram uma formação religiosa. Conheci, portanto, o Catolicismo e a Fé, graças a uma das
religiosas que depois se tornou, ao mesmo tempo, minha amiga, minha Irmã, um pouco minha segunda mãe…
Fui « formada » na caridade cristã, no dom de mim mesma, na oração e na capacidade de ajudar os outros.
Minha vida girou, portanto, em torno destes valores. Alguns… se aproveitaram disso e me colocaram em situações
em que minha vida de mãe de família, foi submetida à dura prova, a ponto de perder tudo… Mas, eu penso que
Nosso Senhor a queria assim. Ele carregou sua cruz na Sexta-feira Santa; é, penso eu, a maneira de carregar a
minha. Em tudo o que eu vivo: amar, ajudar, sustentar... é para mim, viver a Misericórdia conforme nos convida
Pierre Vigne. »
M.Claire F. Saint Barthelemy le Plain. FRANÇA
……………………………………………………………………

CONFIE SUAS INTENÇÕES AO BEM-AVENTURADO PIERRE VIGNE

Bem-aventurado Pierre Vigne… Missionário da Paixão de Jesus, testemunha do amor e da
misericórdia de Deus. Paz e reconforto dos doentes, esperança dos que sofrem. Roga por
nós e acompanha-nos.
` Um pedido de intercessão:
A TRINDADE e São Patrick
« Pierre Vigne, ajudai e
Três falanges em um dedo,
protegei uma família em
mas há somente um dedo…
dificuldade atualmente,
Três folhas em um trevo,
por uma separação do
mas há somente um trevo…
casal, com um filho
Três pessoas em Deus
pequeno, a fim de que por vossas orações, eles
Mas são elas mesmas um só
possam, talvez, um dia se reconciliar… Eu confio
Deus.
em vós e vos agradeço. »
Tradução de uma oração
Escrito no caderno, perto do túmulo do Bem-aventurado
irlandesa. Thomas Kinsella
Pierre Vigne em Boucieu le Roi.

` Você pode enviar suas notícias à: Sr.Beatriz R.
Religiosas del Santísimo Sacramento Avda de Burgos s/n. 09123 SASAMÓN. ESPAÑA
Religiosas do Santíssimo Sacramento
Casa Mãe : 113, Av. Victor Hugo 26000 Valence - França.
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Realização: Congregação
das Irmãs do SS. Sacramento

Abril e maio serão bons portadores da Mensagem de Páscoa! Um tempo muito rico em que a
Palavra de Deus nos oferece belos testemunhos dos Apóstolos e Discípulos do Cristo depois da
Ressurreição. Meses em que a Alegria do Evangelho vem até nós… se quisermos acolhê-la! O
que é muito « necessário » quando se constatam tantas atrocidades e que se tem a impressão
que a vida dos outros não vale mais nada. Mas, sim, ela tem um preço porque é « obra de
Deus » clama Pierre Vigne!

« Tudo o que compõe nosso corpo outra coisa não
é, senão obra de Deus.
Todas as faculdades de nossa alma,
todas as graças que Deus nela derrama,
todos os Sacramentos de sua Igreja,
todas as Predições dos Profetas,
todas as exortações dos Apóstolos…
todos os exemplos de virtudes que vemos
na vida dos Santos, e todo o Sangue dos Mártires,
tudo nos diz, tudo nos exorta ainda uma vez:
A Trindade
ama teu Deus, ama teu Criador,
Horas de Anne de Bretagne
ama Aquele que te ama,
1503-1508
ama Aquele que quer, com tanta ternura, te
proporcionar uma Felicidade que jamais terá fim.
E, apesar de tudo isto, nós permanecemos sempre insensíveis
a tantas vozes e sempre indiferentes a este amor. »
H.N.1- 41

53ª JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
17 de abril de 2016 - 4º Domingo de Páscoa
Mensagem e oração do Papa Francisco

No caminho de Emaús Jesus Ressuscitado « percorrendo todos os Profetas… interpretou, em
todas as escrituras o que lhe dizia respeito », para reavivar a fé vacilante dos peregrinos. Neste
Tempo de Páscoa, Pierre Vigne nos convida também a despertar e afirmar nossa fé, e não
permanecermos « sempre indiferentes » ao amor de Deus. Portanto:
Ir à fonte de seus escritos e de seus testemunhos.
Acolher a voz dos Profetas que anunciaram Aquele que era esperado: o Messias.
Caminhar nas pegadas dos Doze: os Apóstolos generosos mas fracos, transformados,
depois, pelo Espírito de Pentecostes, Testemunhas da Paixão e da Ressurreição de Jesus, e
semeadores do Evangelho no mundo.
Ser herdeiros da fé dos Mártires de todos os tempos… dos mártires
de hoje, aqueles que são assacinados e crucificados, às vezes tão
violentamente… nossos irmãos e nossas irmãs que morrem
celebrando sua Fé « em Nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo ».
Comungar o Dom de Cristo, a Eucaristia, alegria, força e luz dos
Santos. Receber esta graça eucarística que transformou o Bemaventurado Pierre Vigne e o transformou em um ardente missionário.
Ver « os exemplos de virtudes » que não faltam em nosso mundo atual, que se tornou um
pouco ou muito louco e violento em vários setores, como que sem bússola, é preciso constatar!
Por que não se poderia viver isto, NÓS…TU…?
Não respondas logo que isto não tem grande coisa a ver com tua vida!
Que teu estilo é Twitter, Youtube ou Facebook…etc! E que, aliás, com Deus, tu não podes nem
sequer utilizar teu celular e lhe enviar um SMS ou um WhatsApp!
Pois bem, para celebrar as grandes festas que se aproximam, Pierre Vigne te pede que
tenhas a coragem de entrar, um pouco, em ti mesmo(a)…de « escrutar » um pouco tua vida
cristã, para ver « todas as graças que Deus aí derrama », e tentar corresponder a tudo
isso… E não permanecer « sempre insensível a tantas vozes » de testemunhos. B.R.

8 de maio é também a festa de Nossa Senhora do SS. Sacramento
Maria, Mãe do "sim", tu escutaste Jesus, tu conheces o
timbre de sua voz e as batidas de seu coração.
Estrela da manhã, fala-nos sobre Ele e conta-nos como foi
teu caminho para segui-Lo no caminho da fé...
Maria, Virgem do "Magnificat", ajuda-nos a levar ao mundo
a alegria e, como em Caná, incentiva cada jovem engajado no
serviço de seus irmãos, a fazer somente o que Jesus disser.
Bento XVI. Ágora 2007. Loreto.

« EU CREIO NA IGREJA…»
A Igreja é a casa da misericórdia, e se constitui
no « terreno » onde a vocação germina, cresce
e dá fruto...
O apelo de Deus nos chega através da mediação
da comunidade. Deus nos chama a fazer parte da
Igreja e depois de um certo tempo de maturação,
ele nos dá uma vocação específica. O percurso
vocacional se faz com os irmãos e as irmãs que o
Senhor nos dá: é uma convocação.
O dinamismo eclesial do apelo é um antídoto à
indiferença e ao individualismo. Ele estabelece
esta comunicação na qual a indiferença foi
vencida pelo amor, porque ele exige que saiamos
de nós mesmo, colocando nossa existência a
serviço do desígnio de Deus e fazendo nossa, a
situação histórica de seu povo santo.
Neste dia consagrado à oração pelas vocações,
desejo exortar todos os fiéis a assumir suas
responsabilidades, no cuidado e no
discernimento das vocações.
FESTAS DO MÊS DE MAIO
 Dia 8: ASCENSÃO de Jesus - missão dos
Apóstolos.
 Dia 15: PENTECOSTES - o Espírito Santo e
seus Dons.

REZEMOS

Pai de Misericórdia, que deste teu Filho para
nossa salvação e que nos sustentas sem
cessar pelos dons de teu Espírito,
dá-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas
e alegres, que sejam, fontes de vida fraterna
e que suscitem nos jovens o desejo de se
consagrarem a Ti e à evangelização.
Sustenta-os em seu cuidado de propor
uma catequese vocacional adequada
e diferentes caminhos de consagração
particular. Dá-lhes a sabedoria para o
necessário discernimento vocacional, a fim
de que em todos resplandeça a grandeza de
teu amor misericordioso.
Maria, Mãe e educadora de Jesus,
intercede por cada comunidade cristã,
a fim de que, fecundada pelo Espírito Santo,
seja fonte de vocações autênticas
a serviço do povo santo de Deus.

 Dia 22: SANTÍSSIMA TRINDADE - o Bispo
Estêvão de Liège (Bélgica) introduziu um Ofício para honrar a
Santíssima Trindade, no inicio do século X. Os monges
Beneditinos e Cistercienses o promulgaram na Europa, no
decorrer dos séculos XI e XII. O Papa João XXII a constituiu
em uma festa para toda a Igreja em 1334. Esta festa figura no
Missal de Pio V, em 1570, e nós celebramos a « Solenidade »
desta festa.

 Dia 29: FESTA DO CORPO E DO SANGUE DE CRISTO CORPUS CHRISTI Esta festa começou também a ser celebrada
em Liège em 1246. Em 1264, o Papa Urbano IV a constituiu numa
festa
para toda a Igreja. É, evidentemente, a grande festa da Congregação das Irmãs do
SANTÍSSIMO SACRAMENTO!

