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Realização: Congregação das Irmãs do SS. 
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« Da parte de Deus não tem nada há temer. 

E o que nos fortalece ainda mais em uma grande esperança 
nele é o que Ele já fez por nós. 

Aquele que nos deu seu Sangue, que é de um preço 
infinito, nos recusará graças que são limitadas? 

Aquele que nos adquiriu o Céu e em consequência um 
Reino, vai negar-nos, o dinheiro e os meios necessários 

para a viagem?  

                         Aquele que nos deu seu Filho vai nos impedir de ver sua face? 
Recebemos milhões em ouro de um coração generoso, 

 e tememos que nos seja recusada uma pequena soma? 
Não somente as perfeições de Deus,  

que ele nos colocou em evidência 
 para nos levar a colocar nossa confiança nele;  
não somente os bens da Encarnação nos levam 
 a esperar nele, mas os bens presentes, 

 aqueles que ele nos dá sem cessar,  
devem encher nosso coração de ternura e de esperança  

para com esse Divino Pai. 

A todo momento ele nos convida, todos instantes de nossa vida, e 
todas as batidas do nosso coração são ao mesmo tempo provas de que não 

existe outro desejo do que o de nos acolher na feliz eternidade. 
que nous accueillir dans l’heureuse éternité. 

 

Religiosas do SS. Sacramento 

Av. Leovigildo Filgueira, 211 – Garcia – Salvador - BA 

 

 

Uma etapa da vida se apresenta diante de nós: 365 dias, um novo ano. 2022 nos é dado em um 
momento bastante “turbulento” para todos… feito de medos, de atenção, de recomendações. Um virus 
modificou nossas relações ; uma desconfiança interferiu em nossos encontros… e apesar de tudo o Ano 
Novo está aqui ! É bom desejar vivê-lo com Esperança no coração, e semeá-la ao nosso redor. Nesses 
dias, Pierre Vigne nos convida e colocar nossa confiança em Deus Pai. 

 
CORREIO     As mensagens e testemunhos são sempre bem-vindos. Obrigada a todos que nos 

enviaram algo para esse número permitindo assim que a vida circule de um país para outro. 

>> « Alguns dias antes do Natal, desejei expressar meu profundo reconhecimento para 
convosco e para com toda a Congregação. Não esquecerei jamais aquele domingo em que 
fomos acolhidos, François e eu mesmo, e restauramos nossa confiança e esperança no 
momento em que nos encontrávamos abatidos pela tristeza.  
O túmulo do Bem-Aventurado Pierre Vigne sobre o qual nós nos recolhemos; a novena 
que foi feitaem nossas intenções, a corrente de oração do nosso grupo. Rendo graças a 
Deus por todos esses benefícios. Eu sai de vossa casa serena e confiante. Essa 
serenidade eu a senti no dia da cirurgia. Tudo correu bem, assim como as temidas 

consequências. Obrigada. Obrigada… assim que terminar o tempo de convalescência iremos 
vos rever com grande prazer. Pierrette et François. Chatuzange le Goubet   FRANÇA 
 

>>« A Palavra de P. Vigne (11-12-2021) com as “Pequenas 
Sementes de Vida” é uma meditação perfeita para aquelas que entre 
nós estão com idade mais avançada e com capacidades limitadas. 
Cada leitura… cada grão, me ajuda a melhor compreender a 
situação na qual eu me encontro e melhor aceitá-la e viver. 
Obrigada. Merci a SrB,  SrC e  Sr M. Zita Henfield .    INGLATERRA 
 

>> « Boas Festas a todas as Irmãs da Espanha e um grande “ Obrigada”… 
pela edição da Palavra de Pierre Vigne. É um momento feliz quando a 

recebemos. Ela se torna um “livro de cabeceira” no qual, à noite, lemos uma 
frase, ou um parágrafo, antes de dormir… na Esperança. 

Coragem minha Irmã, e continue para a alegria de todos.  
                                           Paulette et Jean Thomas.   Valence. FRANCE 

 

P.B.L.  1- 322-323 

NOTÍCIAS: No dia 9 de janeiro, em Salvador – Bahia, Brasil, Ana Clara Felix 
da Silva pronunciOU seus Primeiros Votos em nossa 
Congregação do Santíssimo Sacramento. No mesmo dia as Irmãs 
que tem 60, 50 e 25 anos de Votos celebraram seu Jubileu de 
Consagração. Unimo-nos às alegrias de cada uma. 
MAGNIFICAT !  

Nós as confiamos à sua oração… sem esquecer que no dia 8 de cada mês é um dia 
de oração para pedir ao Senhor novas vocações sacramentinas… é uma 
necessidade para a missão. OBRIGADA. 
*** No dia 2 de fevereiro se celebra em toda a Igreja a XXVI Jornada da Vida 
Consagrada, dia de oração pelas mulheres e homens que foram chamados à 
consagração disseram SIM. 
 

Nas Alegrias do NATAL e da EPIFANIA,  

nossos Votos de PAZ e de SAÚDE  

para todos os leitores, as famílias e os amigos. 

Que Jesus, o Emanuel, vos abençoe cada dia do ano de 2022. 
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 Para entrar no novo ano com dinamismo e guardar um espírito “de combate” e fervoroso, 

Pierre Vigne nos oferece também uma bela “parábola”. É um trecho de uma carta que ele escreveu 
em 15 de janeiro de 1731 a um amigo padre, M. de St. Cierge, pároco de Saint Sylvestre, uma 
paróquia situada a uns 15Km de Boucieu le Roi. Pierre Vigne se alegra com a ajuda que seu amigo 
recebeu, pois assim ele poderá continuar a socorrer os pobres. Ele conhece o bem que é feito… e 
para continuar a realizá-lo, apesar dos obstáculos, ele lhe apresenta uma constatação e um bom 
exercício! 
Diante da atualidade nada brilhante e tranquilizadora, diante de nossos 
medos e nossas preocupações, em parte devido à Covid que ainda 
parece nos ameaçar onde quer que esteja… Diante dos acontecimentos 
negativos e dolorosos que a mídia tanto nos transmite… Diante de tudo 
isso e de tudo o que cada um possa acrescentar… Pierre Vigne também 
nos convida a redobrar nosso vigor para a jornada de 2022! 

« Felicito os pobres e aqueles que participam das boas obras, 

aprendendo agradavelmente que enfim se faz atenção do seu bom coração… Vossa 

bondade natural e vossa caridade vos tornam semelhante a uma bacia que transborda 
sua água à medida em que se enche. Deus lhe conceda perseverar nisso até a morte, e 

passar a vida como quem passa a nado em um grande rio onde, enquanto se mantém 

a cabeça erguida e os braços em ação, olhando apenas para o porto ou a margem 

para onde se escapa do perigo ... Não me esqueça jamais…     Vigne missionário»  

Trata-se, portanto, de fazer esta travessia atenta para "encher o coração de ternura e 

esperança" para com Deus, para manter " a cabeça erguida e os braços em ação" lá onde vivemos 
e com quem vivemos. O que nem sempre é necessariamente fácil 24 horas por dia!!  
Um desejo para esse ano, que todos peçamos: “ colocar nossa confiança Nele”, Deus da 
Esperança e nosso Pai. E pedir ao Bem-aventurado Pierre Vigne que interceda por nós e nos 

acompanhe cada dia!  B.R. 

 

 
 

 

 
 

 

« … precisamos das esperanças – menores ou 

maiores – que, dia após dia, nos mantêm a 

caminho. Mas, sem a grande esperança que deve 

superar todo o resto, aquelas não bastam. Esta 

grande esperança só pode ser Deus, que abraça 

o universo e nos pode propor e dar aquilo que, 

sozinhos, não podemos conseguir. Mas 

precisamente, o ser gratificado com um dom faz 

parte da esperança. 

 Deus é o fundamento da esperança – não 

um deus qualquer, mas aquele Deus que 

possui um rosto humano e que nos amou 

até o fim: cada indivíduo e a humanidade 

inteira. O Seu Reino não é um além imaginário, 

colocado num futuro que nunca mais chega; o 

seu Reino está presente onde Ele é amado e onde 

o seu amor nos alcança. Somente o seu amor nos 

dá a possibilidade de perseverar com toda a 

sobriedade dia após dia, sem perder o 

ardor da esperança… » 
Benoît XVI Spe Salvi. 31 

 

As catacumbas romanas nos 

mostram de diversas maneiras 

a fé dos primeiros cristãos e 

mártires…. Não podendo 

proclamá-la publicamente, eles 

gravavam símbolos ou sinais 

que  

exprimiam essa fé. Um belo “sinal” sob nossos olhos: 

- a Cruz que convida a viver a FÉ 

- o coração que convida a manifestar a CARIDADE 

- a âncora que quer reacender a ESPERANÇA  

 

« Temos essa esperança como 

âncora da alma, firme e 

segura… » Hebreus 6,19 

 

« Como a âncora lançada de um navio o 
impede de ser levado, ele permanece no 
lugar, se a fé for fortificada pela esperança. ” 
                                    St Ambroise de Milan 

 

-------A ORAÇÃO e a ESPERANÇA-------- 

O primeiro e essencial lugar de 

aprendizagem da esperança é a oração. 

Se ninguém me escuta, Deus ainda me 

ouve. Se não posso falar com ninguém, nem 

invocar mais ninguém, com Deus sempre 

posso falar. Se não há mais ninguém que 

possa me ajudar, por tratar-se de uma 

necessidade ou de uma expectativa que supera 

a capacidade humana de esperar, Ele pode 

me ajudar. Se me encontro confinado numa 

extrema solidão...aquele que reza jamais 

está totalmente só. 
Bento XVI Spe Salvi. 32 

 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 

No seu tempo, o Padre Vigne trabalhou e deu o seu testemunho pela unidade da Igreja que sofria com 

grandes divisões. Hoje ele intercede por ela juntamente conosco. 18-25 de janeiro 

Tema desse ano: “ Vimos sua estrela no Oriente e viemos render-lhe homenagem. ”( 

Mt 2,2) 
« Uma estrela conduziu os Reis Magos ao Cristo. Hoje, essa estrela nos 

lembra que o Cristo está presente, que nos foi revelado e que sua luz brilha 
sobre nós. Como os Magos que seguiram a estrela a Belém, nós nos 

reunimos sob sua claridade, acrescentando nossas próprias estrelas ao céu, 
unindo nossos próprios dons e orações pela unidade visível da Igreja. 

À medida que avançamos em direção a esse objetivo, possamos, por nossas vidas, 
darmos juntos um testemunho luminoso que levará outros a conhecer a Cristo. ” 

 

« O Senhor nos recebe lá 

onde está a âncora. 

A vida na esperança é viver 
assim: 

agarrado, corda na mão, 

forte, sabendo que a âncora 

está no fundo. 

E esta âncora 
não decepciona. ”  

 

Papa Francisco 2-11-2020 

Ò Mãe, ajuda nossa fé!... Ajuda-nos a nos confiar plenamente Nele, a crer em seu amor, 

sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é chamada a 

amadurecer…. Lembra-nos que aquele que crê jamais está  só.              François.  Lumen Fidei 


