
     Nº 09 – 10 -2022 
Realização: Congregação das Irmãs do  

SS. Sacramento 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 
 
 

 

“Até amaríamos com ternura uma pessoa muito distante de nós  

mesmo que nunca a tivéssemos visto 

porque ela sempre nos envia presentes maravilhosos. 

E esse amor cresceria em nosso coração  

se se tratasse de um Soberano muito poderoso que agisse somente por puro 

amor 

e por um grande desejo de nos colocar entre os seus mais preferidos. 

 

Então, existe somente tu, meu Deus, tu que realizas infinitamente mais 

e cujo objetivo é infinitamente mais nobre e vantajoso para nossa felicidade, 

e portanto, só Tu que não terás nossa amizade... 
 

Se tivéssemos um pai que fosse o mais amável do Reino, 

o melhor que pudesse existir, dotado de toda sorte de qualidades, 

que há muito tempo trabalha somente para nos fazer felizes 

pelo resto de nossos dias, um pai, enfim, que suspira só por nós... 

Seríamos tão pervertidos e tão ingratos 

para ser necessário que ele nos pressione 

e que nos dê motivos 

para nos convencer e nos levar a amá-lo? 

 

Eis portanto a triste situação de teu coração em relação a Deus, 

teu bom pai do Céu! 

 

 
Religiosas do SS. Sacramento 

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

 

 

“ A Ciência de nada serve sem o sabor da alma”, dizia Pierre Vigne. Setembro e outubro são para 
muitos países meses do início do ano escolar. É muito bom. MAS sem esquecer “o sabor da alma”, sem 
colocar Deus de lado, sem desejar excluir das pessoas essa dimensão eterna! 
 

Dois bem-aventurados podem nos ajudar: Pierre Vigne e João Paulo I 

H.N. 1- 45 

CORREIO … Obrigada a Antônio Paulo pela mensagem que nos transmite sua bela 
experiência, junto à Comunidade Sacramentina da Vila São José. 
“ Caros irmãos e irmãs, leitores da “Palavra do Bem-aventurado Pierre Vigne” 

gostaria de apresentar o “movimento célula da evangelização” de nossa 

comunidade.  

A célula é um movimento inspirado nos 

Atos dos Apóstolos 2,42-46.  Trata-se dos 

primeiros cristãos que se reuniam em 

pequenas comunidades, rezavam e 

estudavam a Palavra de Deus, partilhavam 

e colocavam tudo em comum, ajudando-se 

mutuamente.  Eles viviam assim! 

 

Por que escolhemos Pierre Vigne como patrono de nossa célula? 
Porque ele tinha uma bela missão de evangelização; viveu a Eucaristia com amor 

e ia ao encontro das pessoas, em particular dos mais pobres e mais necessitados. 

Como Pierre Vigne, os membros de nossa célula têm a missão de rezar juntos, 

convidar outros a participar da comunidade, explicar a Palavra de Deus, 

compreender a vontade de Deus e servir. 

Antônio Paulo do Nascimento, Vila São José, São Carlos -  BRASIL 

 

 

 
 

 

 

EM 8 DE SETEMBRO: Festa da Natividade de Nossa Senhora 
  e um aniversário: Render graças pelas Irmãs Fundadoras. Em Boucieu, 
em 1722, elas celebraram sua primeira Profissão Religiosa Sacramentina ! 
 

 18 de setembro: memória da Ordenação Sacerdotal do Bem-
aventurado Pierre Vigne em 1694. 
 

3 DE OUTUBRO:  AÇÃO DE GRAÇAS PELA BEATIFICAÇÃO DE 

     PIERRE VIGNE. Há 18 anos! 
Em certos países a primeira quinzena do mês de outubro é um “Tempo 

de Ação de Graças”. Lembrar-se de “agradecer” ao Senhor pela vida, pela 

família, pelas colheitas que, apesar de tudo, puderam ser feitas, pelas férias quem 

sabe… pelo trabalho, pelo ano escolar reiniciado. Dizer “obrigada” pela vida da 

Igreja, por poder participar “da Missa” ou “dos momentos de oração” lá onde 

faltam padres. 

Agradecer e pedir ao Senhor, pela intercessão do Bem-aventurado 

Pierre Vigne, que envie novas vocações sacerdotais e religiosas para sua 

Igreja. 

 



     

 
Com frequência ou muitas vezes, pensamos em Deus somente quando 

alguma coisa não está bem: pandemia, incêndios, inundações… divergências de todo 
tipo, etc. 

Que lugar Deus ainda tem em nossas vidas, no que vivemos e desejamos, 
normalmente? Ele ainda tem um lugar nas alegrias e nos bons dias da família? Existe 
ainda uma “relação” com Ele, falando-lhe sobre o que nos acontece, o que nos alegra 
e nos deixa tristes? 

 
Sabemos ainda lhe chamar « Pai », e rezar com essa linda 
oração que Jesus nos transmitiu?  
E nós mesmos, sabemos transmiti-la na família?... e mesmo  
reunido com nossos amigos rezar, sem ter vergonha? 
O ano escolar começou em muitos países, ou continua em 
outros. E em família, seremos atentos a tudo o que as crianças, 

pequenas, jovens e menos jovens, poderão aprender? Faremos a mesma coisa 
por seu caminho interior, espiritual, cristão?  
Ou então “ somente tu, meu Deus não teria 
nossa amizade?”… colocado “de lado” do 
que se vive ao longo dos dias? 

Pierre Vigne nos mostra o quanto 
nos é fácil, e mesmo agradável ser 
conhecido e apreciado por pessoas 
“importantes” e delas receber, às vezes, 
presentes! Mais, porque seria necessário 
“que nos deem razões que nos 

convençam e nos levem a amar 

Deus”? 

 A cada um e a cada uma de nós 
ele deseja certamente lembrar o que 
Moisés transmitiu descendo do Sinai >>> 
 

 Faça com que Deus esteja 
presente em teu coração e em tudo o que 
vives! Escuta-O! Ame-O! E não importa em 
que situação tu saberás transmiti-lo. 

Podes tornar-te “como um sinal” na 

família, com os amigos, lá onde trabalhas, 
onde estudas… em todo lugar. No mês de 
outubro, pede à Maria para saber escutar 
como ela. B.R.  

 
 

 
No domingo 4 de setembro, aconteceu a 

beatificação de Albino Luciani, o Papa JOÃO 

PAULO I. Uma beatificação que chegou sem tambor 

nem trombone, bem no estilo daquele que será sempre 
o Papa do sorriso. Das quatro audiências que ele 

realizou, em 33 dias, acolhamos um trecho da de 13 de 
setembro de 1978, quinze dias antes de sua morte. 

Descobrimos sua simplicidade, sua sabedoria e sua mensagem: amar a Igreja. 

Nossa afeição para com a Igreja nunca deve desaparecer. Ontem, mandaram-me 

o número de "Cidade Nova": vi que reproduziram, um brevíssimo discurso meu, 

com um episódio. Certo pregador, Mac Nabb, inglês, discursando no Hyde Park, 

tinha falado da Igreja. Quando terminou, um ouvinte pediu a palavra e disse: Belo 

discurso, o seu. Mas eu conheço padre católico que não esteve do lado dos pobres e se 

tornou rico. Conheço também lares católicos onde o marido traiu a própria mulher; não 

me agrada tal Igreja, feita de pecadores. O Padre respondeu: tem algum fundamento, 

mas posso fazer uma objeção? - Eu lhe escuto…  E o Padre continua: Desculpe, mas 

engano-me ou o colarinho da sua camisa está um pouco sujo? - Ele diz: Sim, é verdade. 

- Mas está sujo, porque não usou sabão, ou porque usou sabão, mas não servia de nada? 

- Não, disse ele, não usei sabão.  

 Aí está. A Igreja tem um sabão, extraordinário: o Evangelho, os sacramentos, a 

oração. O Evangelho lido e vivido, os sacramentos celebrados da maneira devida, 

a oração bem usada, tudo isso seriam um sabão maravilhoso, capaz de fazer 

de todos, santos. Não somos todos santos, porque não usamos suficientemente 

este sabão. Procuremos melhorar a Igreja, tornando-nos melhores. Cada um de 

nós, toda a Igreja, poderia rezar a oração que eu costumo rezar: Senhor, aceita-

me como sou, com os meus defeitos, com as minhas faltas, mas faz que 

me torne como tu desejas. ” 

Sem nenhuma dúvida o Bem-aventurado Pierre Vigne se alegrou 
em ver outro bem-aventurado que, como ele, viveu e anunciou « a 
agradável simplicidade do Evangelho », como escreveu Pierre 

Vigne no início de seu livro « Horas Novas » 
 

Desse livro foi tirado o texto da primeira página desse folheto. Ele 

ofereceu-o aos cristãos de sua época… e da nossa também, “para 

santificar a dia de um bom cristão”. Os dois bem-aventurados nos 

convidam a seguir o caminho da santidade… no cotidiano! 


