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Realização: Congregação das Irmãs do SS. 

Sacramento 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 

 

 

“ A JESUS CRISTO, meu soberano Senhor, residindo por nós no seu 

Augusto Sacramento do Altar. 

A quem seria mais justo dedicar esta pequena obra do que àquele 

que recebeu de seu Pai todo poder, seja na terra, como nos céus e a quem, 

por conseguinte, todos pertencemos, diz São Paulo. 

De vós, ó meu Salvador, é que ele trata como seu principal assunto, 

Ele vem de vós, e vem como da verdadeira fonte. É preciso, pois que por 

um direito incontestável, e por um justo 

reconhecimento, seja também a vós que 

Ele volte. 
Por isto, prostrado de corpo e de 

espírito diante do trono de vossa adorável 

Majestade com o mais profundo respeito e 

a maior afeição que me é possível, eu vo-lo 

ofereço e vo-lo consagro, esperando que, 

embora sejam pouca coisa os louvores que 

eu tomo a liberdade de vos oferecer, não sejam proporcionais às vossas 

infinitas grandezas. Todavia, como os balbucios das crianças não 

desagradam seus pais, assim este pequeno trabalho que apenas servem 

para vos tornar adorado e servido, não vos será desagradável. 

Eu vos suplico, pois, meu adorável Salvador, derramar sobre ele 

vossas bênçãos em abundância, de modo que, tudo o que ele contém, 

produza muitos raios de luz para iluminar os espíritos, a fim de que 

conheçam o que devem praticar, assim como muitas chamas para abrasar 
Religiosas do SS. Sacramento 

Av. Leovigildo Filgueira, 211 - Garcia - Salvador - BA 

 

 

Dois meses de aniversário para Pierre Vigne: seu nascimento e seu batismo em agosto, sua morte em 
julho. Dois meses para acolher mais uma vez as mensagens que ele nos deixou e o testemunho de 
sua vida. O Bem-aventurado Pierre Vigne é festejado no dia 8 de julho, bela ocasião 
para render graças. Como não dizer “OBRIGADA” a Deus por um testemunho tão próximo, tão 
apaixonado por Cristo, e ardente missionário para todos? A Dedicatória de um dos seus livros pode 
nos falar de sua vida. 
. 
    
 

Obrigada pela PALAVRA nº 3-4 sobre São José. Ela reuniu o 
Bem-aventurado Pierre Vigne, o Papa Francisco e… São José que esteve presente 
na única aparição em Knock, na Irlanda, em 21 de agosto de 1879. 

O Santuário foi elevado pelo Papa Francisco à Santuário 
Internacional de devoção eucarística e marial especial. E lá, 
no coração de todos São José é “um pai escondido”. Em Knock 
José é “o homem tranquilo” que se inclina na reverência e na 
oração… José devia ser forte e, ao mesmo tempo, amável e 
dependente para sustentar Nossa Senhora e guiar o menino 
Jesus. Tenho a impressão de que o Bem-aventurado Pierre 
Vigne teve muitas conversas intimas com ele quando 

atravessava   as colinas, enquanto viajava de uma missão para outra! Possa São José 
nos guiar agora.  
                                                             Sr Christina Fitzgerald. IRLANDA 
 

 

15 DE AGOSTO - FESTA DA ASSUNÇÃO DE MARIA   
“ Ó Senhor, sou teu servidor, mesmo estimando-me infinitamente honrado 

em ser o filho daquela que, estando destinada a ser tua santa Mãe, a saber a santa e 
incomparável MARIA, mesmo assim considerou-se tua serva. ” 
>>Como Pierre Vigne, vamos a Maria para louvá-la e pedir sua intercessão com uma 
oração de João Paulo II. Uma oração sempre atual! 

Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, 

A vós confiamos a causa da vida: 

olhai, Mãe, para o número sem fim 

de crianças a quem é impedido nascer, 

de pobres para quem se torna difícil viver, 

de homens e mulheres vítimas de  violência desumana, 

de idosos e doentes assassinados pela indiferença 

ou por uma presunçosa  compaixão. 

Fazei com que todos aqueles que crêem no vosso Filho 

saibam anunciar com firmeza e amor 

aos homens do nosso tempo o Evangelho da vida. 

Obtendes-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo, 

a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência, 

e a coragem para o testemunhá-lo 

com uma ativa tenacidade, a fim de construir, 

juntamente com todos os homens de boa vontade, 

a civilização da verdade e do amor, 

para louvor e glória de Deus Criador que ama a  vida. 
 

Virgem de Pierre Vigne 



os corações de vosso amor. Esse amor nos conduzirá infalivelmente à 

felicidade eterna, para qual fomos criados. Assim seja. 
      

Rgulamento de Vida. Dedicatória 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^^*^*^*^*^*^*^* 

 

 
 

A vida de Pierre Vigne é um dom para a Igreja e para cada um de nós. Toda vida é um dom a acolher… 
e a defender. Como é bom, encontrar, em nossos caminhos vidas “luzes” como foi a do “bom Padre Vigne” 
para todos aqueles que ele encontrou, ajudou e guiou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida humana é um caminho. Rumo 
a qual meta? Como achamos o 
itinerário a seguir? A vida é como uma 
viagem no mar da história, com 
frequência obscura e tempestuosa, uma 
viagem na qual perscrutamos os astros 

que nos indicam a rota.  
As verdadeiras estrelas da nossa 
vida são as pessoas que souberam 
viver com retidão. Elas são luzes de 
esperança. 
Certamente, Jesus Cristo é a luz por 
antonomásia, o sol erguido sobre todas 
as trevas da história. Mas, para 
chegar até Ele, precisamos também 
de luzes próximas, de pessoas que 
iluminam com a luz recebida d’Ele e 
oferecem, assim, orientação para a 

nossa travessia.  
Bento XVI Spe Salvi 49 

 

Em 1737 Pierre Vigne  
redige o Regulamento de Vida. 
 “Essa pequena obra”  
foi escrita para a Congregação das Irmãs 
do Santíssimo Sacramento fundada 
desde 1715 em Boucieu le Roi. É certo que  
a dedicatória trata somente do livro, mas podemos  
ver também como uma dedicatória  
da vida do seu autor, principalmente  
nesses meses de julho e agosto em que celebra seu nascimento e sua morte. 
Do seu nascimento em PRIVAS, no dia  20 de agosto de 1670, e do seu batismo em 24 
de agosto, Pierre pode dizer que eles veem “ de Ti, meu Salvador… como de uma 

verdadeira fonte”. 

Profundamente marcado pela Presença eucarística de Jesus Cristo, ele anuncia seu amor 
infinito em todas as suas missões. É fácil pensar que muitos o viram “prosternado de 

corpo e de espírito” diante do Santíssimo Sacramento, “com o mais profundo respeito 

e profunda afeição”. Se uma missão tivesse sido “fervorosa e muito útil”, se uma 
outra lhe tivesse custado “muito aborrecimento e sofrimento”, ao terminá-las sua 
oração era certamente sempre a mesma, oferecendo ao Senhor seu trabalho missionário: 
“eu te ofereço e te consagro”. 

Sua vocação o conduziu para pessoas simples e pobres que tinham necessidade de sua 
presença, de suas pregações e celebrações. Ele quer estar próximo e escolhe um estilo 
simples que será entendido por “esse bom povo do campo”. E como diz a dedicatória, 
tão bem do livro como de sua vida, ele “só pretende te fazer adorado e servido”.     
“Eu te suplico então, meu adorável Salvador, derrame… tuas bênçãos em 

abundância”. Quantas vezes o Padre Vigne repetiu esse pedido para a Congregação, 
para os peregrinos que faziam a “Grande Viagem” da Via Sacra a Boucieu, para cada 
paróquia e por todos aqueles que participavam das missões que ele pregava! 

E até a última em RENCUREL onde ele tinha chegado em julho de 1740, 
cansado, mas sempre desejando que ela “produzisse muitos raios de 

luz…. E tantas chamas” no coração dos cristãos. 
No dia 08 de julho Pierre coloca sua vida no coração de Deus, após tê-la 

entregue cada dia com o amor que ele recebia da Eucaristia celebrada e 
adorada. Esse amor o conduziu “à felicidade eterna para qual fomos 

criados”. 

O que nos diz sua vida hoje? Como acolher e tornar fecundos os “raios de luz” que ele 
não cessa de espalhar? A qual boa “obra” ele nos convida? Com força ele nos afirma 
que Deus é e será a fonte e a alegria… em todas as etapas, fáceis ou não!   B.R 

« Porque a fonte da vida está em Ti, meu Deus, 

e nós veremos a luz por meio de tua luz de glória”. P. Vigne 

 
  

O ser homem e a sua vida não se 

revelam apenas como um dos 

prodígios mais altos da criação: 

Deus lhe conferiu uma dignidade 

quase divina (cf. Sal 8, 6-7). Em 

cada criança que nasce e em cada 

pessoa que vive ou morre, 

reconhecemos a imagem da glória 

de Deus: celebramos esta glória 

em cada pessoa, sinal do Deus 

vivo, ícone de Jesus Cristo. 

Somos chamados a exprimir 

nossa admiração e gratidão pela 

vida recebida como dom e a 

acolher, saborear e comunicar 

o Evangelho da vida… 

João Paulo II  Evangelium vitae 84 

 

O que resta de 
um sapato 

de Pierre Vigne 

       Fizeste, Senhor, do Bem- aventurado Pierre Vigne  

um ardente pregador do amor de Cristo,  
revelado na Cruz e presente na Eucaristia: 

 Que a contemplação dos mesmos mistérios nos envie 

 também a anunciar a todos a Boa Nova da salvação.  
Nós Te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho. 

 


