
CAMINHANDO COM JESUS A CAMINHO DO CALVÁRIO 
 

“O mais BELO LIVRO: JESUS que sofre e morre na CRUZ por AMOR.” (Pierre Vigne) 

 

“O vigor de Pierre Vigne, o peregrino de Deus, a intimidade de sua 

atividade apostólica, suas longas horas de adoração, sua vida de 

pobreza, testemunham um amor apaixonado por Jesus Cristo, que 

amou o seus até o fim”. (Dom Itamar Vian - Arcebispo Metropolitano 

de Feira de Santana) 

“O peregrino de Deus, nos afirma que “O MAIS BELO LIVRO DE DEUS 

É JESUS CRISTO”, a quem Ele muito amou e colocou toda sua 

energia para evangelizar crianças, jovens, adolescente e adultos, infundindo em todos o amor ao Cristo 

Crucificado: “Ele me amou e se entregou por mim”. (Gl 2,20) 
 

A VIA-SACRA, o caminho percorrido por Jesus, atraiu Pierre Vigne, que durante sua vida estimula o povo “a 

contemplação de Jesus, verdadeiro caminho de conversão”. 
 

CANTO: Nós porém devemos gloriar-nos na Cruz / De nosso Senhor / Jesus Cristo... 
 

“O fiel é convidado a tomar o caminho de conversão... O corpo deve andar, ajoelhar-se, prostrar-se”. É 

preciso silenciar, para que o espírito admire, contemple o mistério da Redenção; refletindo sobre o amor de 

Jesus por todos. 

É necessário prostrar-se a fim de que o coração contemple o amor de Deus. 

Tudo silencia ... contemplemos o AMOR suspenso numa Cruz! 
 

CANTO: Nós, porém / devemos gloriar-nos na Cruz... 
 

Jesus Cristo sofreu por nós! O caminho do Calvário foi trilhado por Ele; sangue derramado manifestando 

doação, misericórdia, amor sem limites. 

“Nasceu a Congregação no Calvário de Boucieu. A Cruz que trazemos, o emblema quer nos dizer: “Doação 

na vida oculta; oração, caridade e humildade. ” 

Nossa primeira MISSÃO: guiar os peregrinos no caminho da VIA-SACRA; por isso fomos chamadas Irmãs do 

Calvário. A nossa marca é a CRUZ, Ela está gravada em nossos corações em nossa mente? 

Pensemos. 

Os sinais devem revelar uma realidade viva, testemunhada no viver cotidiano. 

“A verdadeira contrição vale a posse de um Deus.” (Pierre Vigne) 
 

CANTO: No peito eu levo uma Cruz... 
 

A CRUZ: “eis o trono real onde Jesus quis ficar, com os pés cravados. Do Sumo Sacerdote – A Cruz é o 

altar.” 

 

“A CRUZ é instrumento de salvação. Ao receber o FRUTO da VIDA, jamais eu esqueça a sua ÁRVORE.”  
(Pierre Vigne) 

 

“Ao recebermos uma Cruz, devemos abraçá-la com amor, para que ela se torne leve, amável e redentora. ”  
(Madre M. Blanche) 

 

“Se adoramos Jesus glorioso na Eucaristia devemos também adorá-LO aniquilado na Cruz.” 

A Cruz é o sinal do cristão, é nosso Carisma que se concretiza e manifesta-se no amor-doação. “Não há 

maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos”. (João 15,13) 
 

CANTO: Prova de amor maior não há... 
 

Unamo-nos ao sofrimento redentor de Jesus e rezemos a 12º Estação da Via-Sacra pelos doentes, os 

empobrecidos, os aflitos; por nossas Irmãs doentes a fim de que se unam aos sofrimentos do Cristo Jesus e 

atraiam bênçãos para si e para todos os homens: Jesus morre na Cruz. 
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Contemplando, Jesus pregado na Cruz, façamos a leitura do mais “Belo Livro, Jesus que sofre e morre na 

CRUZ por nós”. 

 

PAI NOSSO 

 

CANTO: Vitória... 
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