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O jornal Eco da Fraternidade é um veículo de 

comunicação específico da Fraternidade 

Eucarística Pierre Vigne, nas comunidades 

Sacramentinas de todo Brasil. Através dele, as 

informações se condensam para oportunizar aos 

membros uma maior integração e vivência fraterna, 

pautada no diálogo interativo e participativo 

constante. É uma oportunidade para promover o 

encontro com o outro através da leitura, além de 

manter os grupos informados sobre 

acontecimentos locais. 

Atualmente estamos expostos a diversos meios de 

comunicação à distância. Isso é positivo, mas pode 

também agravar o nosso auto isolamento, uma vez 

que a ilusão da social web possa satisfazer-nos 

completamente a nível relacional, nos colocando 

em risco de alhear-nos totalmente da sociedade. 

Esta dinâmica manifesta uma ruptura no tecido 

relacional da sociedade, uma laceração que não 

podemos ignorar. É preciso comungar, tendo em 

vista a coesão social que torna as pessoas mais 

próximas e motivadas à convivência fraterna, pois 

somos todos irmãos. 

O período de junho a julho nos oportunizou 

vivenciar grandes momentos, a exemplo da festa 

de Corpus Christi, onde as Irmãs Sacramentinas 

renovaram seus votos perpétuos; a festa do Bem 

Aventurado Pierre Vigne, com o tema: “Por Jesus 

Cristo e com Pierre Vigne, a caminho da 

santidade”; o 61º Capítulo Geral da Congregação, 

dentre outros. 

O Eco da Fraternidade tem o propósito de fazer 

chegar a todos, as boas notícias celebradas e 

vivenciadas no cotidiano do povo de Deus, a nível 

social e espiritual. É um informativo que nos 

aproxima e nos convida a viver de forma mais 

humanizada e fraterna, partilhando conhecimentos 

no universo da comunicação. 

Boa leitura! 

 

 
CONHECENDO UM POUCO DA VIDA DO BEM 

AVENTURADO PIERRE VIGNE 
 

 

Pierre Vigne nasceu em Privas, pequena cidade do 
Sudeste da França, no dia 20 de agosto de 1670. 
Recebeu o Batismo no dia 24 do mesmo mês. Foram 
padrinhos os seus irmãos: João Francisco e Eleonora. 
Filho legítimo de Pedro e Francisca Gauthier. 

Pouco a pouco, e misteriosamente, a fé católica 
desenvolve-se em sua alma... Frequenta a Igreja 
Paroquial e leva a sério o seu papel de cristão, ainda 
muito criança. De fato, com a idade de apenas 11 
anos, seu pároco já lhe podia confiar 
responsabilidades em sua paróquia como 
testemunham suas diversas assinaturas em registros 
de catolicidade. 

Em 1690, aos 20 anos de idade, Pierre Vigne ingressa 
no Seminário de Viviers e, em 18 de setembro de 
1694, ele recebe a Unção Sacerdotal pelo Bispo de 
Viviers. 

O novo sacerdote foi logo nomeado Vigário em Saint-
Agrève, e em 1700, decide entrar na Congregação 
dos Lazaristas, em Lyon. Em busca de uma 
espiritualidade fecunda, de uma formação prolongada 
na missão, no desejo de anunciar Jesus Cristo, de 
maneira mais particular aos mais pobres, ao povo do 
campo, o que era objeto próprio da missão dos filhos 
de São Vicente. 

Fundou a Congregação das Religiosas do SS. 
Sacramento, em 30 de novembro de 1715, que tem o 
carisma Eucarístico Missionário. 

Faleceu em 08 de julho de 1740. 

Pierre Vigne tornou-se Bem Aventurado no dia 03 de 
outubro de 2004, em Roma, pelo saudoso Papa João 
Paulo II. 
A primeira capela a ser erguida no mundo, em honra 
ao Bem Aventurado Pierre Vigne, está situada no 
Conjunto Madre Blanche, Feira de Santana, Bahia, 
Brasil.  
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DIA DE CORPUS CHRISTI 

 

Corpus Christi, em português, Corpo de Deus, é uma 
comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-
feira seguinte ao domingo da SS. Trindade, que por 
sua vez, acontece no domingo seguinte ao de 
Pentecostes. A festa de Corpus Christi celebra o 
mistério da Eucaristia. 

Esse ano o dia de Corpus Christi foi vivido 
intensamente, com um tríduo preparatório em nossa 
comunidade. Era madrugada e o povo de Deus já se 
encontrava nas ruas confeccionando tapetes, com 
motivos eucarísticos, outros chamando atenção para 
as realidades dessa mudança de época, ou 
mostrando as ações missionárias que vive nossa 
Arquidiocese, SMP. 

À tarde, às 17 horas, foi celebrada a Santa Missa no 
Dispensário Santana, onde as Irmãs Sacramentinas 
do Pe. Ovídio e do Dispensário Santana renovaram 
seus votos de castidade, pobreza e obediência. Logo 
após a missa houve um momento de confraternização 
com comidas típicas da época junina. A Fraternidade 
Eucarística Pierre Vigne e as Irmãs Sacramentinas 
formavam uma só família fraterna, vivendo as alegrias 
de serem pessoas eucarísticas missionárias. 

Fraternidade Eucarística – Dispensário Santana 

 

 
 

FESTA DO BEM AVENTURADO PIERRE VIGNE 

 

O tríduo em louvor a Pierre Vigne nos conduziu fazer 
uma profunda reflexão em nossa vida de cristão 
católico. 

A festa do Bem Aventurado Pierre Vigne, na 
Comunidade Madre Blanche, acontece desde 2005, 
quando foi inaugurada a 1ª Capela em sua 
homenagem. Esse ano de 2019, o tema central foi: 
“Por Jesus Cristo e com Pierre Vigne, a caminho da 

santidade” e como subtema: “No testemunho da 
leitura orante da Palavra de Deus”. Cada dia com um 
tema específico: 1ª noite – “Santos e santas orando a 
partir da Palavra de Deus. 2ª noite – “Santos e santas 
na prática das Bem Aventuranças”. 3ª noite – “Santos 
e santas irradiando Jesus na Eucaristia”. Dia 08/07/19 
– Procissão e Missa festiva com o tema: “Santos e 
santas na missão de amar e servir”. Todo conteúdo 
das pregações foi fundamentado no Doc. do Papa 
Francisco – “Gaudete et Exsultate”, um chamado à 
santidade. A preparação para a festa tornou-se um 
grande retiro espiritual naquela comunidade, visto que 

a pregação dos celebrantes, nos conduziu à reflexão 
profunda com as  ricas mensagens. 

Aqui um destaque a Irmã Antonia Maria Nery, 
pregadora da 3ª noite, que com sua disponibilidade e 
sabedoria, chegou como um presente de Deus para 
enriquecer as Comunidades São Francisco de Assis e 
Pierre Vigne. 

A comunidade vem crescendo na fé em Jesus, 
espelhando-se nas virtudes do Bem Aventurado Pierre 
Vigne, o missionário itinerante e apóstolo da 
Eucaristia, que nos diz: “Nada empreender sem antes 
tentar, descobrir se o que queremos corresponde a 
Vossa santa vontade”, ou seja, a vontade de Deus. 

Fraternidade Eucarística – Dispensário Santana 
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JULHO, MÊS DE SANT’ANA E DOS AVÓS 

 

O dia 26 de julho é dedicado à excelsa padroeira da 
Arquidiocese de Feira de Santana, Santa Ana ou 
Sant’Ana. 

Ela é também patrona das avós e das mulheres com 
dificuldade de engravidar. Mãe da Virgem Maria, avó 
de Jesus, esposa de São Joaquim. Ela não conseguiu 
engravidar em sua juventude e passou a ser vista pela 
sociedade judaica como estéril e castigada por Deus. 
Ana e Joaquim, porém, eram justos diante do Senhor 
e durante muitos anos pediram a graça de ter filhos. 
Quando já tinham passado do tempo de engravidar, 
um anjo do Senhor apareceu a Sant’Ana e São 
Joaquim, separadamente, e disse que as orações do 
casal tinham sido ouvidas. Então, Santa’Ana 
engravidou e deu à luz Àquela que seria a Mãe do 
Salvador.  

Nós queremos reconhecer a importância e o valor que 
os mais idosos têm e, o melhor modo de fazer isso é 
rejeitar a cultura do descartável. Porque essa cultura é 
terrível por procurar descartar as pessoas quando elas 
não têm mais utilidade. Segundo a qual o importante é 
aquilo que é útil e aquilo que produz; e deixa de 
reconhecer aqueles que muito produziram, deram 
muito de si, trabalharam para construir a família, para 
edificar a nação e que são, na verdade, nossos pais 
na fé.  

A devoção a Sant’Ana e São Joaquim é muito antiga 
no Oriente. Eles são cultuados desde o início do 
cristianismo. No ano de 1584, o Papa Gregório XIII 
fixou a data da festa de Sant’Ana em 26 de julho. Na 
década de 1960, o Papa Paulo VI  juntou a essa data 
a comemoração a São Joaquim. Por isso, no dia 26 de 
julho se comemora também o “Dia dos Avós”. 

O CAPÍTULO GERAL DA CONGREGAÇÃO  
DO SS. SACRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é um Capítulo Geral? 

Todas as congregações fazem, periodicamente, seu 
Capítulo Geral. Este evento “é uma assembleia geral 
representativa de um Instituto”. Expressa a 
participação de todos os(as) irmãos(as) na vida e na 
missão do Instituto, bem como sua 
corresponsabilidade no governo.  O Capítulo exerce 
autoridade suprema e extraordinária. É convocado e 
presidido pela Madre Geral e acontece a cada seis 
anos. Participam do Capítulo Geral as Irmãs 
Conselheiras de cada Região, a Madre Geral, a Madre 
Regional e outros(as) convidados(as). A Congregação 
do SS. Sacramento tem sua origem na França. 
Nasceu em Boucieu le Roi, pela força do Espírito 
Santo que inspirou seu fundador, o Pe Vigne. E esse 
mesmo Espírito, que iluminou e ilumina aquelas Irmãs 
de ontem e de hoje a decidirem pelos rumos a serem 
tomados no Instituto. Um dos objetivos do Capítulo é a 
eleição das Irmãs que assumirão o governo geral da 
Congregação, nos próximos seis anos. O Capítulo 
Geral das Sacramentinas, ocorreu de 15/07 a 
05/08/2019, em Valence – França. 

Aqui na Região Brasil, cada casa das Sacramentinas 
ficou responsável, com dia determinado para orar pelo 
Capítulo. No Dispensário Santana foi o dia 
18/07/2019. Foram duas horas de intensa adoração a 
Jesus Sacramentado. Foi um momento de bênçãos, à 
luz do Espírito Santo. A Fraternidade Eucarística 
Pierre Vigne se fez presente, juntamente com as 
Irmãs Sacramentinas da Comunidade SS. 
Sacramento, formando uma só família. 
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CAPELA DEDICADA À BEATA IRMÃ DULCE 
 

 
Em Vitória da 
Conquista já tem uma 
capela dedicada a 
futura Santa Dulce 
dos Pobres. Tendo 
como origem um 
salão comunitário de 
um condomínio 
residencial no bairro 
Candeias, sob o 
comando de padre 
Estevam Santos, hoje 
bispo auxiliar de 
Salvador, e com a 

autorização da associação dos moradores, o salão foi 
remodelado e surgiu a Capela Nossa Senhora de 
Guadalupe. Como gesto de gratidão, a capela foi 
dedicada a Bem Aventurada Dulce dos Pobres. 
Localizada em uma área de grande movimento, a 
capela atrai a atenção de todos que ali passam e as 
missas sempre tem um bom número de fiéis. 
A beata Irmã Dulce será a primeira mulher nascida no 
Brasil a ser canonizada e será chamada “Santa Dulce 
dos Pobres”, pelas obras de caridade e de assistência 
aos mais pobres e necessitados. Um segundo milagre 
atribuído à Irmã Dulce, conhecida como  “O Anjo bom 
da Bahia”, foi reconhecido pelo Vaticano. A data da 
cerimônia ainda não foi divulgada. 

        Fraternidade Eucarística de Vitória da Conquista/Bahia 

 
 

A ESCOLA SACRAMENTINA EM AMARGOSA 
CONTINUA VIVA NA MEMÓRIA DA 

POPULAÇÃO 
 

        
Uma Exposição Comemorativa dos 45 anos do 
Colégio Estadual Santa Bernadete em Amargosa, com 
o titulo Minha 
Escola: Memória 
Viva lembrou a 
Escola das Irmãs 
Sacramentinas. 
Muitas fotos, cópias 
de documentos, 
alguns livros, a farda 
usada pelas alunas do Ginásio e outros objetos da 
época constavam na exposição. 
O Ginásio Santa Bernadete, dirigido pela 
Congregação das Religiosas do Santíssimo 
Sacramento fez parte da vida dos amargosenses de 

1946 a 1973. Com a instalação e ampliação de 
escolas públicas na cidade, o Ginásio não conseguiu 
subsistir e o estabelecimento foi vendido ao governo 
estadual. 
Mas a semente jogada aqui pelas Sacramentinas 
durante esses 27 anos encontrou terreno fértil: 
germinou, cresceu e frutificou.  Até os dias atuais as 
ex-alunas, carinhosamente chamadas de 
“Bernadetinas” conservam o espírito sacramentino e 
continuam espalhando as sementes do saber, da fé, e 
do companheirismo por onde passam.  
Na abertura da exposição, foram convidadas as Irmãs 
que atualmente residem em Amargosa (Irmã 
Gertrudes, Irmã Vilma e Irmã Josefa), o Bispo Emérito 
Dom João Nilton, ex-alunas e ex-professores do 
Ginásio das Sacramentinas, além de autoridades 
politicas. 
Falando para os presentes Dom João Nilton  lembrou 
o empenho do primeiro bispo da diocese, Dom 
Florêncio Sisínio Vieira por ocasião  da instalação do 
colégio na cidade.  Disse também que a escola 
feminina teve grande importância não só para a 
população de Amargosa, mas para várias outras 
cidades do Estado da Bahia. 
A professora Maria da Conceição Rezende,  formada 
na primeira turma de Magistério do Santa Bernadete 
(1955) e, que depois integrou por muito tempo o corpo 
docente naquela casa de educação, lembrou as Irmãs 
Fundadoras: Irmã Maria Aurélia Correia, Irmã Maria 
Inês Serpa e Irmã Luiza Helena Morais;  as primeiras 
internas, as três jovens vindas do distrito de Corta 
Mão dispostas a conhecerem a vida religiosa (entre 
estas estava a Irmã Gertrudes). 

           
A qualidade do ensino, as comemorações cívicas e 
religiosas, a disciplina rigorosa da escola foram 
lembradas com carinho pela professora Regina 
Almeida Bahia que também teve o privilégio de 
estudar na escola das sacramentinas e depois atuar 
como professora educadora durante muitos anos.     
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Quarenta e cinco anos se passaram da 
estadualização da escola, mas as lembranças, os 
sentimentos de gratidão e de amor continuam vivo no 
povo de Amargosa e de modo especial no coração 
das ex-alunas do Ginásio Santa Bernadete. “Sempre é 
tempo de colheita; vocês ainda hoje colhem frutos da 
semente lançada pelas Irmãs Sacramentinas” disse 
Conceição Rezende aos jovens que ali se 
encontravam.  

 
Maria de Fatima Santos Silva 

Ex-aluna Sacramentina 
Amargosa-Ba   Jun/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FESTEJOS JUNINOS 
 

 
O mês de junho chegou 
E com ele toda animação 
É tempo de comemorar 
Viva Santo Antonio, São Pedro e São João! 
 
Santo Antonio, o casamenteiro 
Tem o dom da bilocação 
Grande conhecedor da Bíblia e com o dom da oratória 
Desde criança milagres realiza  
o Menino Jesus lhe aparecia nos momentos de oração 
 
Os festejos juninos no dia 13 
É ele que inicia 
Para alegrar nosso povo 
Que com animação e devoção entra numa boa folia. 
 

São João Batista, primo de Jesus 
O pregador do deserto, jejuou, animou, o Cristo ele 
proclamou 
Nas margens do Rio Jordão 
Evangelizou, perdoou e o próprio Deus batizou. 
 

E na sua noite 
É verdadeira explosão de alegria 
É comida, música, fogos, forró 
É muita atração que a todos nos contagia. 
 

São Pedro, apóstolo de Cristo 
Simão o pescador 
Passou a pescar homens 
Para enriquecer a obra do Nosso Senhor. 
 

O nosso primeiro papa 
A chave do céu sabe comandar 
Encerra os festejos juninos 
Deixando a saudade no ar. 
 
 

 

DESLUMBRAMENTO DE PAZ 
 

 

O dia acenava, agradecia 
Da sua barulhenta jornada se despedia 
Dando margem à noite 
Que de serena quietude se revestia. 
 

Os pássaros se aninhavam 
Quebrando o silêncio daquele sagrado lugar 
Formando uma bela orquestra    
Convidando os ouvintes para também rezar. 
 

As montanhas se encheram de luz 
Visualizando sua silhueta de mágica beleza 
Devolvendo o vento que anuncia 
A paz e a essência que compõe a natureza. 
 

As árvores comunicavam a vida 
De tudo saber valorizar 
Registrando este movimento 
Do vento, do sol, de quem por ali fosse passar. 
 

O sol refletiu com bondade 
A luz no seu mais alto vigor 
Para iluminar aquela Cruz 
Símbolo divino do nosso Criador. 
 
A cruz abriu seus braços 
Para o mundo acolher 
Mostrando o verdadeiro amor 
De um Homem que por nós crucificado veio a morrer. 
 

Ana Alice Oliveira Lima 
Fraternidade Eucarística de Vitória da Conquista/Bahia   
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Testemunhas do seu amor...  
A serviço do Reino. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Seguindo as pegadas do nosso fundador Pierre Vigne, 
com o objetivo concreto de partilhar nossos dons em 
forma de missão, foi criada as “Primeiras Tintas”, que 
nada mais é do que a reunião de senhoras disponíveis 
e dispostas a aprender coisas novas e a receber 
ensinamentos evangélicos, melhorando o convívio 
consigo mesma e com seus familiares. 
 
Fundada em março de 2003, teve como idealista a 
Irmã Ana Ida, seguida por Irmã Maria do Rosário e por 
dois membros da Fraternidade Eucarística Pierre 
Vigne do Garcia: Gilca Nozela e Maria Lúcia Andrade, 
como coordenadoras. 
 
No início as atividades se resumiam em culinária e 
artesanato, sendo destinada a mães e adolescentes 
dos estudantes do Colégio São José (anexo ao 
Colégio Sacramentinas do Garcia). Hoje se estende 
às senhoras das comunidades de outros bairros de 
Salvador, formando um grande grupo de mais ou 
menos 25 participantes. 
 
Às terças-feiras, dia de nossa reunião, fazemos uma 
pausa sempre às 15 horas para um momento de 
oração: a reza do terço da misericórdia, encerrando 
este momento com um lanche de confraternização. 
Esta convivência tem ajudado e recuperado senhoras 
em crise de depressão e para algumas mais jovens, a 
oportunidade de se tornarem empreendedoras, à 
frente de pequenos negócios. 
 
No término de cada semestre fazemos uma 
celebração dentro da liturgia da Igreja. 
Como testemunhas do Reino não poderíamos 
esquecer dos mais pobres, e nesse sentido é 
realizada a partilha de bens com famílias carentes, a 
exemplo da Comunidade do Boiadeiro no subúrbio de  

Salvador, e a exposição dos trabalhos do artesanato 
em um Bazar a cada final de ano. 
 
Parte do resultado da venda é aplicado na compra de 
materiais para as atividades do artesanato, e outra 
parte é revertido em assistência social para as 
crianças carentes da Tanzânia, onde nossas Irmãs 
Sacramentinas desempenham sua missão. 
 
Rendemos graças ao Senhor por tantas maravilhas 
que Ele faz em nosso favor! 
 
                                                          Marilene da Silva Bispo  
           Fraternidade Eucarística do Garcia – Salvador/Bahia 

    


