
     Nº 05 – 06 -2022 
Realização: Congregação das Irmãs do SS. 

Sacramento 

 
 

Confiança na intercessão do Bem-aventurado Pierre Vigne: 

Com frequência nos confiam intenções de oração… muitas famílias nesse 

momento necessitam de nossa oração, especialmente para a cura de Chloé e 

do pequeno Marcos. Convidamos-lhes a também rezar por eles. 
 

Durante suas missões, ou junto ao Calvário de Boucieu, muitos recorriam a 

Pierre Vigne para obter uma cura. Com simplicidade ele anotou: “ Não é uma 

coisa inacreditável que algumas pessoas desse país tenham realmente recebido 

favores de Deus, que são como milagres, por tê-los pedido com fé e perseverança, 
e em nome de um Filho… tão querido como é Jesus…” 
 

Também nós podemos também contar com a intercessão de 

 Pierre Vigne que apresenta nossos pedidos ao Senhor  

tão fielmente como ele fazia, por exemplo em 1713. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

    
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                 
 

 

 
 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 
 

 
« A luz da lâmpada que vejo diante do santo Tabernáculo, 

me indica a da fé; 
essa chama que se eleva me mostra o lugar que devo esperar, 

e onde devo ir ; 
o calor desse fogo é a imagem do amor que devo ter por ti. 
Dá-me então, ò divino Jesus, essas três virtudes tão necessárias a um cristão, 

pois essa lâmpada me inspira a te pedi-las a ti. 
Essa lâmpada me faz ainda recordar 

que tu és um Deus vivo 

e um pão vivo nesse santo Tabernáculo, 

que tu és um Rei de Glória… a quem se mostra sua alegria 
por esse fogo que se acende diante de ti. 

Esse óleo me inspira também, meu Deus, a te pedir 
tua caridade  que vem sobre nós, 
tua graça que ameniza nosso mal, 

e penetra nos pecadores mais endurecidos, 
que eleva nossos afetos acima de tudo, 

 nos fortifica, 

e que nos faz evitar as astúcias de nossos inimigos visíveis e invisíveis. 

Eis, Senhor, os símbolos do óleo, e da oração que quero te fazer,quando 
cuidarei para manter acesa uma lâmpada, 

que será de certa forma, como o suplemento de minha devoção.” 
 
 

Religiosas do SS. Sacramento 

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

 

 

Maio é sempre o lindo mês de Maria que nos orienta para seu Filho e sua Presença eucarística, 
celebrada especialmente em junho. Pentecostes nos permitirá  acolher os Dons do Espírito Santo e seus 
frutos, muito necessários para nossa vida cotidiana… e que gostaríamos de ver desenvolvidos nas 
sociedades tão diversificadas e violentas, ou machucadas pela guerra. 
Pierre Vigne dirige nosso olhar para uma pequena lâmpada que nos oferece uma bela mensagem! 
 

H.N. 1- 99-100 

CELEBRAR AS FESTAS 

 8 DE MAIO: Nossa Senhora do SS. Sacramento. Bem decidida, Maria percorreu 

os caminhos da Galileia, vivendo o "SIM" de sua vocação, "Belo Tabernáculo de 

Deus" carregando seu Filho. Peçamos a Maria pelas vocações, e especialmente pelas 

Vocações sacramentinas, durante este mês que é todo dela. 
 

5 DE JUNHO: Pentecostes: Envia teu Espírito, Ele renovará nossos corações. 

Envia teu Espírito, Ele renovará nosso mundo. Desejemos e acolhamos o 

ESPÍRITO SANTO… Ele nos transformará em operários da paz enquanto tantos 

irmãos morrem e sofrem, vítimas anônimas de uma horrível guerra. 
 

 
 

Dia 16 ou 19 : CORPUS CHRIST:  um convite a  todos para viver nesse dia um 

tempo de adoração e de louvor. “ A Eucaristia é um “sacramento permanente”… a 

adoração é contemplação e reconhecimento da presença real de Cristo”… É uma 

presença que espera nossa presença, a sua presença. 

 

CORREIO « Me senti muito tocada pela « Palavra do Bem-aventurado Pierre Vigne para 

hoje » do mês de março-abril de 2022. Os textos de Pierre Vigne e do Papa Francisco são 
bem verdadeiros nesses tempos de guerra, para nos lembrar que só Deus pode no trazer a 
Paz. Que nossos irmãos em Deus encontrem aos seus pés a consolação de que 
necessitam. Claro, nossa ardente oração se junta à deles. Com amizade, obrigada.        
                        Denise CLAVEL Livron. FRANÇA 

 

A Palavra de Pierre Vigne de março-abril de 2022, reflete tão bem a 
solidariedade que todos nós devemos viver nesse período tão assustador. Estamos 
unidos em oração.  Comunidade de Boucieu le Roi FRANÇA 
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----ELA NOS RECORDA…---- 
 

Deveria haver lamparinas a óleo em 
Nazaré… e Maria estava atenta para 
conservá-las bem acesas para os 

trabalhos cotidianos de José, de Jesus 
e os seus. Certamente tinha também a 
lamparina que lhes permitiam estarem 
juntos para a oração… “ Tua Palavra é 

uma lâmpada para meus pés…” 
Aqui, Pierre Vigne nos convida a rezar 
olhando a lâmpada que brilha diante da 
Presença Eucarística. Ele estava bem 

atento a ela em todas as igrejas onde ia 
para suas missões! Essa lâmpada era 
para ele uma ardente oração: « meu 

Deus… peço 

tua caridade que se derrama 

sobre nós, 
tua graça que ameniza os nossos 
males 

que eleva nossos afetos acima de 
tudo, que nos fortifica…” 

Missionário da Eucaristia, ele lembrava 
com insistência aos cristãos que o 
escutavam que essa pequena lâmpada 
estava lá, na igreja, para nos “ 

lembrar que tu és um Deus vivo, 
e um pão vivo nesse santo 

Tabernáculo. ” 

Ela foi, e permanece para nós, um 

apelo à adoração e ao louvor a 
Jesus Ressuscitado realmente 
presente por nós e no meio de nós 

Será que não prestamos mais 
atenção a ela... e a pequena lâmpada 

é apenas uma coisa comum... que 
não vemos mais? 

No entanto ela nos lembra 

sempre que ELE está   presente… e 
 que graças a ELE podemos 

manter nossa lâmpada acesa! B.R 
 

« Sim, o Senhor nos disse para rezar, e rezamos. A Igreja reza em todas 

as partes do mundo, unida na mesma fé e na mesma invocação, elevando ainda 

com mais fervor, neste dia, a sua súplica universal que não cessa jamais. 

 

Esta oração deve nos fazer compreender e amar mais profundamente tudo o 

que o Senhor quis dizer sobre o dom exaltante e jubiloso da vocação. Foi Ele 

quem falou com aqueles a quem chamou primeiro. Ele lhes ensinou muitas 

coisas. Ele os queria perto dele ( Mc 3, 13 e ss.). Ele os iluminou sobre sua vida e 

sua missão, quando dirigiu aos seus discípulos a mensagem das bem-

aventuranças ( Mt 5,1 e ss.) seu discurso missionário ( Mt 10), e, em particular, o 

seu testamento sacerdotal antes do seu sacrifício. 

 

 

Gostaríamos agora de perguntar a vocês, especialmente a vocês jovens : 

Vocês conhecem o pensamento de Jesus sobre este assunto ?  

Em outras palavras, vocês sabem pelo que está rezando? Vocês rezam 

pelos padres, pelos religiosos, pelos missionários ; mas vocês conhecem 

bem as realidades misteriosas e maravilhosas do sacerdócio católico, da 

vida consagrada pelos votos, do dom de si a serviço das missões ? Se 

vocês não conhecem bem essas coisas, como podem amá-las, como 

podem torná-las suas e senti-las como ideais de vida, aos quais vocês 

devem permanecer fieis para sempre? 

 
Pois bem, o texto evangélico justamente nos ilumina, com suas imagens 

maravilhosas, sobre esses dons de Deus, e nos faz compreendê-los 

melhor. Quando Jesus fala do "pastor" e do aprisco, ele se apresenta ele mesmo 

como um bom pastor, e apresenta a comunidade dos crentes, isto é, a sua Igreja, 

como o aprisco aberto para acolher toda a humanidade.  

Agora, para entender o significado e o valor de toda 

vocação, é preciso aplicar a mente e o coração para estas 

duas realidades: Cristo e a Igreja. Aqui está a luz para 

acolher a vocação e o apoio para perseverar nesta vocação 

profundamente compreendida, livremente escolhida, 

fortemente amada. ” 
                                                                           São Paulo VI 1978 

         
Como a mensagem do Papa Francisco não chegou ainda, é São Paulo 
VI que dará aqui seu sentido ao dia de oração. Em 1964 ele instituiu 

esse dia, tão necessário para a Igreja… mas é claro que ela não deve 
se restringir somente a um dia! 
 

Que nossa vida mostre 
esse ESPÍRITO 
que nos anima 
interiormente. 

 

Bem- aventurado Pierre Vigne 

UN CANTO … UMA ORAÇÃO 
Guarde minha lâmpada acesa, a chama é tão frágil, 
Esta noite venho suplicar teu pão, 
tua água, teu óleo. 
guarde minha lâmpada acesa até tua casa, 
Só tu podes me guiar. 
 

Acende em meu coração algo verdadeiro, 
Algo de ti que nada possa apagar, 
Nem o fracasso, nem o medo, nem o peso dos anos 
E que o meu passo procure te encontrar. 
 

Acende em meus olhos algo de puro, 
Algo de ti que nada possa apagar, 
Nem o peso do presente, nem o futuro incerto, 
E que em meu olhar tua luz venha quando o dia raiar. 
 

Acende em minhas mãos alguma coisa suave, 
Algo de ti que nada possa apagar 
Pequeno, discreto, ardente, um pouco louco, 
E que meus braços saibam ainda abraçar. 
 
 

Acende em minha vida algo de belo, 
Algo de ti que nada possa apagar, 
Com gosto de amor e novos sonhos, 
Que meu caminho chegue a ti. 

 

 Jean Claude Gianadda 


