
FESTAS EM JANEIRO: 
1º: Maria, Mãe de Deus e Dia da Paz 

3: A Epifania: «manifestação» de Deus aos Magos que seguem a Estrela para ir adorar 

o Menino Deus... 

10: Batismo de Jesus. O «Tempo do Natal» termina, a Estrela está sempre presente! 

18-25: Semana de oração pela Unidade dos cristãos: viver conscientemente e com 

fervor a nossa Fé. 

25: Conversão de São Paulo: Pierre Vigne nos convida a ler a Conversão nos Atos dos 

Apóstolos 22,3-16 

FEVEREIRO:            

2: Dia da Vida Consagrada 

17: Quarta-feira de Cinzas…. A Quaresma começa, o sinal da Estrela pode nos ajudar 

«a caminhar» no seguimento de Jesus. 

 

     Nº 01 – 02 -2021 
Realização: Congregação 

Das Irmãs do SS. Sacramento 

 
 

>>>Partilha da Fraternidade Jovem do  Brasil. Continuação  
 «No Evangelho, Jesus  nos diz que Ele é o único Pastor. É Ele que devemos 

seguir e que é necessário discernir para escutar a sua voz. Ele nos conhece 

porque é nosso Pai, nosso melhor amigo! 

Hoje minha avó estava angustiada, pensando em meu tio, seu filho. Há três anos que ele foi para a 

casa do Pai.   Li o Evangelho para ela e desde então ela se acalmou, porque entendeu que se referia 

a Jesus e que meu tio é uma criança que o Senhor chamou para voltar a Ele.                                                             

Suanny Raynnara da Silva  FEJ - Altinho-PE     -     BRASIL 
  

O que mais me tocou e ressoou no meu coração é que Jesus está 

sempre conosco, em todos os momentos de nossa vida. Ele 

nunca nos abandonará. Temos a esperança de que tudo o que 

estamos vivendo com a pandemia vai logo passar!  Wladja Luine 

Eu aprendi a rezar com a minha família. Wanara Luísa     FEJ - Brejo 

Santo          BRASIL  
 

>>> ANO DE SÃO JOSÉ: De 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. O Papa Francisco, 

com a Carta Apostólica Patris Corde (com coração de pai), nos lembra o 150º aniversário da 
proclamação de São José como Patrono da Igreja Universal.  Em outro número da Palavra de P. 
Vigne encontrar-nos-emos com São José. “Pai amado, pai cheio de ternura...um trabalhador sempre 
escondido”.  Desde já, podemos confiar este novo ano, nossas famílias e nossas Comunidades a 
sua intercessão. São José, rogai por nós! 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 
 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Religieuses du saint sacrement 

Maison mère : 113, avenue victor hugo  26000 valence    - france 

 

       O ano de 2021 começa e nós desejamos que ele seja melhor do que 2020, que nos deixa 
lembranças dolorosas. 
Começar o ano é também «permanecer» em clima de Natal que se prolonga até o Batismo do Senhor. 
A bela festa da Epifania marca este folheto com o sinal da Estrela que deverá  nos acompanhar durante 
este ano e guiar-nos na Luz! Pierre Vigne nos convida a imitar os «Magos»... cabe a cada um ver de 
que maneira!  

Assim que os Magos descobriram que a Estrela que viam 
era o sinal do grande Rei esperado sobre a terra, 
abandonaram tudo sem demora: bens, prazeres, famílias e 
seu reino, para vir adorá-Lo, pois o reconheciam como seu 
Soberano Senhor. “Nós vimos sua estrela no Oriente e 

viemos adorá-Lo”. Mat.2.2.                        P.B.L 2-324 

Adore Jesus, como fizeram os três 
Reis; e ofereça-Lhe a sua alma 

com amor, como ouro espiritual. 

Esta oferta Lhe será mais 

agradável do que aquela dos 

Magos. 

Ofereça-Lhe as privações e 

sofrimentos do seu corpo, como 

mirra preciosa aos Seus olhos. 

E ofereça-Lhe todas as orações 

da Igreja e todos os atos de 

religião, simbolizados pelo 

incenso, aos quais você deseja 

estar unido.                      HN 1-225 

Feliz Ano Novo a todos! 
Paz…alegria…amizade…esperança…saúde. 

Que o Senhor abençoe a cada um com os seus dons e o seu amor.  

Estes são os sinceros votos de toda a Congregação das Irmãs do SS. Sacramento 

Após convencido de que não se 

está no bom caminho, é preciso 

encontrar imediatamente aquele 

que deve seguir... pois a que 

serveria conhecer o precipício e 

não tomar outro caminho que 

nos afastasse dele? Da mesma 

forma, segundo São Tiago, tal 

pessoa seria semelhante a 

alguém que observa o seu rosto 

no espelho, apenas se observou, 

sai e logo esquece a sua 

aparência!                       HN 1-17                      



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZEMOS COM PIERRE VIGNE 

Senhor, que pela tua graça eu bendiga o Teu Santo Nome. Dá-me purificar meu coração 
de todos os pensamentos maus, indiferentes e vãos que possam vir a mim enquanto rezo. 

Ilumina minha mente, anima minha vontade,  

para que eu possa rezar com atenção 

e como deveria. E que assim eu possa ser ouvido diante de Ti. 

Isso é o que eu peço pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, Teu filho. HN 1-229 

VER A ESTRELA. Mas, poderíamos nos perguntar: Por que só 

os Magos viram a estrela? Porque talvez poucos levantaram o 
olhar para o céu. De fato na vida, muitas vezes, contentamo-

nos em olhar para a terra: basta a saúde, algum dinheiro e um 

pouco de divertimento… E pergunto-me: Sabemos nós ainda 

levantar os olhos para o céu? 
Era uma estrela que os Magos viram “despontar”, diz o Evangelho (Mt 2, 2.9). 

A estrela de Jesus não encandeia, não atordoa, mas gentilmente convida. 

Podemos perguntar-nos pela estrela que escolhemos na vida. Há estrelas 

deslumbrantes, que suscitam fortes emoções mas não indicam o caminho. Tal 

é o sucesso, o dinheiro, a carreira, as honras, os prazeres procurados como 
objetivo da existência. Não passam de meteoritos: brilham por um pouco, mas 

depressa caem e o seu esplendor desaparece. São estrelas cadentes, que, em 

vez de orientar, despistam.  

Ao contrário, a estrela do Senhor nem sempre é fulgurante, mas está sempre 
presente: é meiga, guia-te pela mão na vida, acompanha-te. Não promete 

recompensas materiais, mas garante a paz e dá, como aos Magos, uma «imensa 

alegria» (Mt 2, 10). Pede, porém, para caminhar. Papa Francisco 

                   Pape François 6 janvier 2018      

Minha estrela é todo sinal 
que Deus faz no céu da 
minha alma, os toques da 
graça, as inspirações 
generosas, as censuras 
interiores, os acontecimentos 
providenciais que me dizem: 
deixe tudo, e você encontrará 
tudo. 
Minha Estrela, é esta dor, é 
este dever doloroso e 
crucificante, mas que conduz 
a Jesus. Esteja pronto para 
seguir sua estrela, 
independentemente da 
forma como ela surge. 
 

Ir. Jeanne Malcor 
Sacramentina faleceu em 

Maceió-Brasil, aos 34 anos. 
29-11-1914 

 

No caminho da história, existem sempre 
pessoas iluminadas pela luz da estrela, que 
encontram o caminho e vêm a Ele. Todas 
elas vivem, cada uma a seu modo, a 
própria experiência dos Magos ... Falta-
lhes a capacidade evangélica de ser 
criança no seu coração, de se maravilhar, 
de sair de si para trilhar o caminho que 
a estrela indica, o caminho para Deus. 
Mas o Senhor tem o poder de nos tornar 
capazes de ver e de nos salvar. Queremos, 
então, pedir-Lhe que nos dê um coração 
sábio e inocente que nos  
permita ver a estrela  
da Sua misericórdia,  
iniciar o Seu caminho,  
encontrá-Lo e ser  
inundados pela  
grande luz e pela verdadeira  
alegria que Ele trouxe a este mundo. 
      Bento XVI    6 Janeiror 2010 

 

LOUISE BOUVEYRON morava na aldeia de ORION, 
em Colombier le Jeune. Em 1711 e 1712, ela ouviu com fervor o Padre Vigne que 
"pregava missões" em sua paróquia. Suas pregações e a sua forma de celebrar a Eucaristia 
projeta uma luz em seu coração. Chegou o inverno, mas o Senhor já semeou nela a sua 
Palavra e com as palavras do missionário ela descobre pouco a pouco o caminho da sua 
vocação. A Estrela, para além de Orion, vai conduzi-la a Boucieu, onde ela continua a 
encontrar Pierre Vigne ao longo da Via Sacra que ele está construindo. “Adorai Jesus… 
oferecei-Lhe com amor vossa alma.» Em 1714 ela chega a Boucieu e com Margarida e 
Catarina começam a primeira Comunidade Sacramentina. A Estrela do Senhor a 
acompanha e vai sustentá-la como fundadora e primeira superiora da Congregação das 
Irmãs do SS. Sacramento.  
     Em agosto de 1721 o Bispo de Valence escreve: “O seu exemplo serve de edificação… 
que você e as suas irmãs sejam sempre fiéis a observar tudo o que M. Vigne vos 
prescreverá." 
     Pierre Vigne anota em seu diário: "Nossa boa irmã Louise Bouveyron morreu no dia 
7 de fevereiro, à tarde, quinta-feira, 1726... sua morte foi tão edificante como sua vida." 
    Fiel à Estrela que a guiou, sempre foi uma “estrela humilde” para suas Irmãs. Foi 
sepultada na Igreja de Boucieu, e hoje brilha no céu mostrando-nos um caminho de 
simplicidade, como o de Nazaré!     B.R. 
  

Eis um novo ano... inciando uma nova etapa de minha vida. Mais 
uma vez erguer as mãos para Deus Pai e receber Dele minha vida. 

Está encerrado o caderno 2020. Suas páginas foram escritas algumas com dor, apreensão e até 
revolta, outras com mais paz. A pandemia e os lutos deixaram suas cores tristes. O velho 
caderno deve ser oferecido ao Deus Menino que sempre nos espera e nos acolhe como fez com 
os Magos. Para este ano que passou, duas palavras a dizer bem devagar: "Obrigado!" e 
"Perdão!" O canto dos Anjos é também para nós: "Glória a Deus e paz aos homens que Ele 
ama"  
Em 2021 abre-se um novo caderno para escrever a obra de um ano. Em cena: Deus, todos 
nós, o mundo inteiro. E a Estrela brilha e brilhará cada dia para escrever nas páginas em branco 
do caderno que você recebeu, novinho em folha! Nas páginas da primeira semana escreva, no 
alto: JESUS... e todos os domingos do ano: uma estrela! À sua luz, feliz ano novo e boa 
caminhada! B.R. 
 


