As Irmãs do Santíssimo Sacramento são freqüentemente solicitadas
a pedir a intercessão do Bem-aventurado Pierre Vigne.
Esta intercessão é sempre assegurada, com confiança.
Outros escrevem ou deixam uma mensagem perto de seu túmulo, na igreja de Boucieu le Roi. Ao longo
de sua vida missionária, o Padre Vigne nunca deixou de ajudar, como podía fazê-lo, aqueles
que se sentiam em dificuldades de família, de saúde, de pobreza, de fé... Por sua intercessão
junto a Deus, sua ajuda continua sempre atual.
> “Pierre Vigne, reze por minha família... reze por todos aqueles que estão necessitados e
doentes, para que eles encontrem paz em si mesmos e Amor... Ajude-me a estar sempre
mais na Luz do Amor de Deus... Obrigada Senhor por tudo o que eu já tenho. Sandrine”
> “ Pierre Vigne, eu vim por G. e S. Dê-lhes apoio. A mãe está desanimada, ambos estão
sem trabalho e em um período difícil. Esclareça-os. Venha ajudá-los e sustentá-los. Obrigado por interceder
por eles, você que está junto a Deus, Sol maravilhoso e ardente. Um grande obrigado, D."
> "Com essas velas acesas, venho buscar conforto junto a ti. Ajuda-me a encontrar o caminho certo. Amém."
> " Pela paz em nossa casa, pela fé, obrigado Pierre Vigne."
> " Eu sou de Lyon. Penso e rezo junto a um homem justo, Pierre Vigne, que fez tanto bem ... Que a paz esteja
conosco. Obrigado."
“A vida do Bem-aventurado Pierre Vigne é uma interpelação dirigida
a cada um de nós em sua maneira concreta de viver a fé. Toda a sua vida é
um convite urgente a viver nossa própria vida de fé com maior coerência,
maior coragem ... Vamos olhar para ele para ouvir os apelos que sua vida
luminosa faz à nossa geração…” F.M. BÉLGICA
“Pierre Vigne é uma figura excepcional, não apenas porque ele é
santo, mas porque ele está perto de nós para apontar o caminho e o espírito com o qual
também precisamos procurar entender e viver nossa vida cristã. (…) Ele era para seu tempo
uma grande luz; ele teve uma coragem incrível e seguiu o caminho que o Senhor lhe indicou e
isto, com uma grande liberdade de espírito... Pierre Vigne se dedicou inteiramente à tarefa de
tornar conhecido o Evangelho... e escolheu a simplicidade e a pobreza da vida, porque pela
nossa pobreza colocamos em evidência o poder de Deus... O Padre Vigne, portanto, é
considerado um homem pobre a quem Deus havia chamado para difundir em
torno de si o poder da Palavra.» Vesc.G.Scanavino ITÁLIA
………………………………………………………………………………………………
> UMA PEREGRINAÇÃO acontecerá em PRIVAS em 20 de agosto, para celebrar os 350 anos do
nacimento do Bem-aventurado Pierre Vigne. Após um momento de acolhida, Dom Alain Planet, Bispo de
Carcassonne, presidirá a Missa Solene de Ação de Graças, na Igreja Paroquial.

***Você pode sempre enviar testemunhos às comunidades sacramentinas para enriquecer este folheto. Obrigada.
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Dois meses para fazer memória dos aniversários do
Bem-Aventurado Pierre Vigne: julho e agosto!
Em 8 de julho, dia de sua morte,
nós celebramos sua festa litúrgica.
Nos dias 20 e 24 de agosto
rendemos graças pelo seu Nascimento e Batismo.
Os textos de Pierre Vigne tornaram-se para nós um apelo:
Como nós vivemos nosso Batismo?

------------------------------------------------------------------------------------------"Ó dia feliz!
Hora abençoada por Deus,
momento precioso,
quando pelo Batismo nos abriu o Céu, nos tornou filhos adotivos do
Soberano do universo, nos uniu ao Corpo Místico de Jesus Cristo!
Momento precioso que encheu nossa alma com os dons do Espírito Santo,
e nos tornamos o seu Templo sagrado.
Neste mesmo instante nos tornamos membros de Jesus Cristo,
Ele tomou posse de nós, pois nos resgatou por um elevado preço...
Tornar-se templo do Espírito Santo!
"Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo,
que habita em vós?” 1Cor 6.19.
Ora foi no Batismo que este Templo foi edificado...
Fazei, pois, a sua dedicação...
Tratai de colocar em bom estado a vossa alma, por
uma boa confissão, para celebrar o dia do vosso
Batismo, renovando vós mesmos, as promessas
Fonte Bastimal - PRIVAS.
que fizeram em vosso nome, quando vos
Igreja de 1884
batizaram, e consagrai-vos, inteiramente,
a Jesus Cristo, nosso Salvador.”
Rgt de Vida 3ª p. Cap.X

UM DUPLO ANIVERSÁRIO de 350 anos de Pierre Vigne, em Privas, merece que se
faça memória.
COMO SE VIVIA NESTE TEMPO? Por mais de
um século, a cidade sofreu violentos confrontos religiosos
e guerras implacáveis... finalmente os protestantes
tomaram posse da cidade. A igreja do século XIII foi
destruída, assim como tudo o que poderia estar a serviço
dos católicos. O culto não era mais celebrado.
Foi preciso esperar 1598 o Edito de Nantes para
350 anos
que pouco a pouco fosse possível uma coexistência!
Privas se torna, por volta de 1610, a capital
Pierre Vigne
protestante e econômica do Vivarais. A profissão do pai de Nascimento e Batismo
Pierre Vigne, tintureiro, comerciante, estava ligada a uma
atividade muito florescente da época: a fabricação e venda
Igreja de St Thomas 1686
de lençóis de lã.
Em maio de 1629, os soldados do rei invadiram a cidade rebelde e a incendiaram,
destruindo assim, os monumentos e os documentos. Tudo permanece em ruínas durante
cinquenta anos... Em seguida, chegam as repressões, as expulsões violentas, os saques, etc.,
até 1685 e mais além. É neste contexto social e religioso que devemos situar o nascimento e
o batismo de Pierre Vigne.
Este contexto também nos impede de localizar a casa onde nasceu Pierre Vigne, por
exemplo. Mas o ato do NASCIMENTO é mais importante, evidentemente! Foi em 20 de
agosto de 1670 que Pierre e Françoise acolheram seu quinto filho PIERRE, felizes deste
nascimento após a morte precoce de Anne Clémence e Jeanne, nascidas respectivamente em
1664 e 1667. Pierre Vigne nunca falou a respeito de sua casa, nem da sua infância. Mas se
pode descobrir o quanto ele reconhecia o valor de seus país através dos seus escritos: "Seus
pais... aqueles que os amaram com tanta ternura e durante tanto tempo. Eles que nada
procuravam senão o seu bem, e que só tinham um desejo: torná-los felizes e contentes
a vida inteira, se o pudessem...".
Dada a turbulência implacável na cidade, sem nenhuma dúvida, Françoise, sua mãe,
estava mais atenta aos filhos. Pierre Vigne certamente não esqueceu os sábios e necessários
lembretes quando escreveu: “... você vigiou e refletiu sobre suas
ações?... você os corrigiu… quando eles causavam danos a alguém,
quando relatavam o mal que o outro fez, colocavam a divisão nas
relações entre irmãos e irmãs, ou entre vizinhos?”
PRIVAS não tinha pois igreja, entretanto, o BATISMO
de Pierre ocorreu no domingo, 24 de agosto. A igreja, como
tal, não existia, mas a paróquia de Saint Thomas era sempre
viva e atuante! Muito pobres, os católicos tinham abandonado
o projeto de erguer sua antiga igreja. Eles se reuniam, apesar de tudo, para as
celebrações e o catecismo. Onde?

O LUGAR DO BATISMO?
Em 1681, uma assembléia decidiu construir
uma nova igreja. Isso nos informa sobre esse local,
uma vez que o contrato declara que "os contratados
serão responsáveis e obrigados a construir a
igreja de Privas no local em que o serviço divino
é realizado atualmente". Este local foi usado pela
primeira vez na construção de um templo,
praticamente destruído após a saída dos
protestantes. Parece que a “paróquia de Saint
Thomas” se reuniu neste abrigo temporário. A igreja
será construída aí em 1686 (hoje uma biblioteca de
mídia) .
O padre Antoine Guibbert, que havia
celebrado o batismo de Pierre Vigne, foi enterrado
neste local em 1687. É com ele que o jovem
"testemunha" assina os registros da paróquia, neste
momento como padrinho, em 1681.
Seu sucessor Roch de Martinent, que
acompanhou Pierre Vigne ao sacerdócio, também foi
"enterrado na tumba sob o grande altar da igreja" em
dezembro de 1707.
O Batismo não é apenas um instante na
vida de um cristão... Ele se concretiza gradualmente
em uma vocação. Quando a descobre, Pierre contou
com a compreensão de sua família. Mais tarde, sua
pergunta muito direta enfatiza a importância dessa
liberdade: “…quando Deus pede que seus filhos
abracem um estado de vida oposto a todas as
suas inclinações terrenas, cabe a você determinar
a vocação de seus filhos, e colocar os membros
do Corpo de Jesus Cristo no lugar onde você
gostaria?”
Estas questões
são também para nós.

Assim como 8 de julho, dia de sua festa, 20 e 24 de
agosto, também são dias para agradecer a Deus e
pedir ao Bem-aventurado Pierre Vigne que
acompanhe você na realização de sua própria
vocação cristã.
Boa caminhada vocacional! B.R.

ANUNCIAR O CRISTO

Durante sua vida
missionária, Pierre Vigne colocou
em prática seu compromisso com o
batismo. Sua vida apaixonada se
assemelha à de Paulo VI.

Ai de mim se eu não
proclamar o Evangelho! Pois foi

através dele, através do próprio
Cristo, que fui enviado para isso.
Sou
apóstolo,
sou
testemunha... preciso proclamar
seu nome: Jesus é o Cristo, o
Filho do Deus vivo. É ele quem
nos revelou o Deus invisível, é
Ele o primogênito de toda a
criatura, é Nele que tudo subsiste.
Ele é o mestre da humanidade e
seu redentor; Ele nasceu, morreu,
e ressuscitou por nós. Ele é o
centro da história do mundo; Ele
nos conhece e nos ama; Ele é o
companheiro e amigo da nossa
vida, o Homem da dor e da
esperança.. Eu nunca deixarei de
falar Dele; Ele é o caminho, a
verdade e a vida.
Ele é o pão, a fonte de água
viva que satisfaz nossa fome e
sede. Ele é nosso pastor, nosso
líder, nosso modelo, nosso
conforto, nosso irmão...
Eis o Cristo Jesus, de quem você
já ouviu falar com certeza, e a
quem você pertence, como
cristão.
Paulo VI nov. 1970

