Os amigos de Pierre Vigne partilham uma homilia sobre o Apelo, feito no dia
30/11/2018 na Capela da Comunidade do Farol- Burgos. ESPANHA
« Celebrar ao mesmo tempo a festa de Santo André e o aniversário da fundação da Congregação que o
Bem-aventurado Pierre Vigne guiou, é uma graça! O Evangelho deste dia nos diz que Deus chama e espera
uma resposta. Ao apelo claro e direto de Jesus: « Vinde… », a resposta de André e dos outros apóstolos foi magnífica:
« Deixando tudo, eles o seguiram. »
Em cada um de nós, em todos, há uma vocação principal que marca o estilo de vida: sacerdotal,
religiosa, matrimonial, leigo. Da boa resposta depende a felicidade de cada um e talvez de muitos outros…E Deus
continua a nos chamar, cada dia, e ele não se sente bem em esperar nossa resposta! Seu apelo é um chamado à
santidade que se descobre nos pequenos detalhes da vida. É também um apelo ao apostolado... como André que conduz
seu irmão Pedro a Jesus! É preciso comunicar a experiência do encontro com o Senhor…e dar a outros a Boa Notícia. O
Bem-aventurado Pierre Vigne viveu intensamente sua resposta ao Apelo que vigorosamente sacudiu
sua vida, o levou a um alto nível de perfeição pessoal e intensa, trabalho apostólico em favor dos
outros, sem temer os trabalhos, as incompreensões, etc…
Hoje, 30 de novembro, este mesmo programa nos é dado a todos. » Dom Fermin Rilova

…………..
Comunidade de Bezerro, Brejo Santo - Ceará, BRASIL
Continuamos lendo os testemunhos que foram dados.Eles afirmam, mais uma vez, a
grande confiança que se tem para com o Bem-aventurado PadreVigne.
« Ao longo das visitas da imagem de Padre Vigne nas casas, a
comunidade eclesial demonstrou grande afeição por ele e outras graças
foram registradas. O jovem Francisco Clebson, 21 anos, sofreu um acidente
e foi transferido para a cidade de Barbalha. Ficou em coma, sob cuidados intensivos. Seu estado de
saúde era grave. Tivemos a ideia de levar, para ele, a imagem de Padre Vigne. Sua mamãe, Cícera
Luciana da Silva, aceitou muito bem a ideia e pediu sua intercessão para que seu filho pudesse
se estabelecer, sair do coma e voltar para sua casa, não importando em que estado, mas voltar. No
dia seguinte, Clebson acordou do coma e saiu dos cuidados intensivos. Alguns dias depois, ele
voltou para casa e retomou suas atividades habituais. E assim continua, até o presente. »

DATAS ao longo dos dois meses


24 de janeiro: Conversão de São Paulo. Fim da Semana de Orção pela
unidade da Igreja.



2 de fevereiro: Festa da apresentação de Jesus no Templo: a Luz a
acolher e a expandir em torno de nós. Jornada da Vida Consagrada:
ação de graças e oração pelas vocações... E no dia 8 de cada mês,
pelas vocações sacramentinas.
“Jesus vos guarde, Jesus vos abençoe, Jesus vos conduza
durante todo o ano de 2019!”
Que possamos viver com esta bênção de Pierre Vigne
e expandi-la ao nosso redor, em bênção de Paz, Amor e Alegria.
Religiosas do Santíssimo Sacramento
Casa Mãe : 113, Av. Victor Hugo 26000 Valence - França
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No dia 31 de dezembro
terminou-se uma etapa
acolhida com eventos felizes;
e, às vezes terríveis, com as
alegrias e os sofrimentos no
seio de nossas famílias e de
nossas comunidades. Um ano
é um « dom » nem sempre
bem explorado... »
Chega o 1º de janeiro,
o primeiro mês de um
Novo Ano e Deus nos dá,
uma vez mais, o « dom » da
vida no dia a dia!
Evidentemente, depois da
euforia das festas dos
primeiros dias do ano, o
ordinário dos doze meses
pode nos parecer rotineiro!
Entretanto…Pierre Vigne
vem nos convidar a dar mais
força e vitalidade a esta
« novidade » do ano que
começa, no amanhecer de
cada dia!
Você pode se espantar, é
claro, mas « só temos que
aproveitar os bens » que
Deus nos dá, diz Pierre Vigne.
Como vê-los, como ser mais
espertos?

« Jesus, meu Salvador, que o Evangelho que se
lê no fim da Santa Missa, me esclareça e me console.
Eu compreendo que na qualidade de Deus tu
exististe antes do tempo e consequentemente por toda a
eternidade.
Compreendo que estando com teu Pai, tu és uma
pessoa distinta e não és senão um com Ele, « e Deus era
Verbo », « e o Verbo era Deus ».
Compreendo que tu és o Criador de todas as
coisas, que sem ti, nada foi feito. Somos todos,
portanto, obras de tuas mãos. Todavia, nós não te
conhecemos ou ao menos, fechamos os olhos e não
vemos as tuas maravilhas que brilham nos céus e na
terra.
Vieste nos visitar aqui em baixo, na terra. E,
infelizes que somos, não pensamos nesta grande
honra, e não te recebemos como
deveríamos ter feito.
Entretanto, só temos que
aproveitar dos bens de tua visita,
e nos tornarmos filhos de teu Pai,
se quisermos viver de uma vida
divina e não de uma vida animal,
e transformar tudo em sua santa
vontade…
Jesus, Verbo feito carne,
em que abaixamento tu te colocaste por nosso amor!
« E o Verbo se fez carne »…Nós te rendemos graças.
Deo gratias. »

H.N.1- 187-188

Pierre Vigne chama a viver este ano 2019, à luz do Evangelho. Ele nos oferece sua
meditação sobre o início do evangelho segundo São João: o Prólogo.
Até 1965 este texto era lido no fim da Missa…Era ao mesmo tempo como uma
bênçao com a Palavra de Deus e uma reafirmação de nossa fé. Pierre Vigne compreende
e o proclama. Faça com ele o seu caminho cristão deste ano!
Eu creio em Jesus Cristo, « Deus…antes dos tempos … de toda eternidade. » Eu creio
que com o Pai, Ele é uma pessoa... e portanto, um com Ele »… « e o Verbo era Deus ».
Eu creio que Ele é assim « o Criador de todas as coisas e que nós somos todos, sua Obra ».
Peça ao Bem-aventurado Pierre Vigne que lhe acompanhe para que não feche os
olhos, mas, ao contrário, que você descubra e contemple as maravilhas que Deus lhe
oferece « nos céus e na terra ». Que sua mais íntima alegria seja viver como
« filho(a) de Deus », de um preço infinito e dígno(a) de respeito... você e
os outros!
E cante também seu OBRIGADO(A), com Maria.
Graças a ela, « o Verbo se fez carne …por nosso amor ».

Se Jesus não veio ficar entre nós, tornar-se um de nós, ele também não
guardou distâncias conosco! Então, em 2019, talvez seja necessário
reduzir as distâncias que você guarda, você com Ele, pegar a chave e
Ele abrir a porta de seu coração e de seu espírito!
Você tem cada dia do ano para dizer: « Vem, faze de mim tua morada; ajuda-me a
cultivar a confiança e a repetir em torno de mim os desejos de Paz, de Esperança e de
Bondade, tanto em janeiro, como ao longo dos dias ». Assim, o Ano Novo será bom e
feliz sob o olhar do Amor de Deus.
B.R.

JESUS… NO CENTRO DO ANO « Olhando uma imagem, podemos comparar
o universo a um « livro », como o dizia elegantemente, Galileu, considerando
como « obra de um Autor que se exprime através da « sinfonia » da criação ».
No seio desta sinfonia, encontra-se, num certo momento, o que se chamaria
em linguagem musical, um « solo », um tema confiado a um instrumento ou a
uma única voz; e este é de tal forma importante que a significação de toda a obra
depende dele. Este « SOLO », é JESUS ... O Filho do homem nele resume a
terra e o céu, a criação e o criador, a carne e o Espírito. Ele é o centro do universo
e da história, porque Nele unem-se sem se confundir o Autor de sua obra ».
Verbum Dei 13 - Bento XVI

Durante toda a sua vida, a atividade missionária do Padre Vigne foi
importante. Que se passava há 300 anos? A Congregação das Irmãs
do SS. Sacramento atua, há quatro anos, e os bispos continuam a
chamar este missionário muito estimado pelos padres e pelos cristãos
que vêm ouvi-lo e encontrá-lo.
Sua agenda de 1719 vai ficar cheia muito rapidamente, porque ele é
chamado por várias dioceses. Longas estradas boas ou difíceis, em
montanhas, vão ouvir ressoar firmemente os passos do missionário
decidido a anunciar o Evangelho que esclarece e consola. No dia 22 de
fevereiro ele está em Allex, onde os dias de missão, têm a apreciação
do povo. Para a Páscoa, ele vai à Auvergne e foi visto também, em
Pradelles. É claro que ele pede a possibilidade de pregar e de confessar por exemplo, ao bispo de
Die, Monsenhor Gabriel de Cosnac; sua resposta de 23 de março de 1719, mostra a estima que
tem por este missionário de 49 anos.
« Eu vos suplico que acrediteis, Monsenhor, que ninguém pode estar mais tocado do que eu, por
vossa bondade para comigo e por vosso zelo edificante e cheio de caridade, para a santificação
dos diocesanos. Assim, Monsenhor, eu vos dou meu consentimento, com prazer, para fazer a
missão, em Pradelles, Brettes, e em Béconne; enfim, em todas as paróquias de minha diocese para
onde sereis chamados. Eu vos dou todos os poderes para o tribunal da penitência, persuadido de
vossa prudência e de vossas luzes. Esta carta vos servirá como um mandato para todos os
sacerdotes da minha diocese.
Eu me recomendo sempre a vossos Santos Sacrifícios, e sigo, com respeito, Monsenhor, vosso humilde e obediente servidor. Dom Gabriel, Conde de Die ».
Dez anos mais tarde, este mesmo bispo pedirá ao Padre Vigne que as Irmãs do
SS. Sacramento venham trabalhar em Die. Isto confirma sua estima por ele e por
aqueleas que ele guia.
No dia 15 de maio de 1719 ele se reencontra em Saint-Benoît, depois em
Saillans. Em seguida, evangeliza na diocese de Gap, prega três grandes missões em
Neffe e Curbans. Percorre os Altos Alpes, vê as famílias e as crianças,
frequentemente abandonadas. Em outubro ele vai até La Salette, que ainda não
tinha visto as aparições da Virgem Maria. No fim de novembro, ele volta para os
Altos Alpes, em St-Didier em Dévoluy…Suas missões querem sempre reconstruir a
unidade da Igreja, ainda ferida pelas guerras de religião e os bispos o pedem.
Como escreve o Abade Veyrenc, em 1868: « Para voar longamente, é
preciso muito ar e asas fortes. Subir em todas as cadeiras, dirigir-se a todos os
auditores, jamais sucumbir sob um semelhante fardo, ser sempre despojado, chamar, ouvir com
alegria, é sempre próprio do enviado de Deus… »
Suas missões, no mínimo oito, duram ao menos três semanas, e frequentemente, mais de um
mês. Pierre Vigne se doa com ardor e os cristãos são ávidos de escutar suas pregações, próximas
de suas vidas, e, ao mesmo tempo, cheias de ensinamentos para reavivar e fortificar sua
fé. 1719 está, portanto, bem ocupado e muito missionário…sem « férias», porque o Pade Vigne
retorna em seguida, a Boucieu le Roi, para pregar aos peregrinos da Via-Sacra e para pregar o
Retiro!
Que nos traz este ano de 1719? Certamente, um grande apelo a sermos missionários!
B.R.

TU TAMBÉM, tens necessidade de perceber a totalidade de tua vida como uma
missão. Tenta fazê-lo, escutando Deus na oração e em reconhecimento aos sinais que Ele
te dá. Pede sempre ao Espírito, aquilo que Jesus espera de ti a cada momento de tua
existência e em cada escolha que tu deves fazer para discernir o lugar que isto ocupa,
em tua própria missão…
Papa Francisco Gaudete et exultate 23

