
     Nº 11 – 12-2022 
Realização: Congregação das Irmãs do  

SS. Sacramento 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 
 

         

“Santos habitantes 

do Céu! Tenho ainda 

necessidade de vossa 

oração, e como Jesus 

nos assegura que vós 

todos vos alegrais quando um pecador 

se converte na terra: fazeis que eu vos 

dê essa alegria! ” 

 

 “ Quando o demônio é mestre de 

vossa língua e que ele vos faz 

dizer o que ele quer, ele é também 

mestre de vosso coração! Quando 

se é mestre da porta, também se é 

mestre da casa! ” 
« Tu queres que a memória dos justos 

seja eterna. 

 

Sim, Senhor, nós nos lembraremos de 

todos os que te serviram, a fim de 

honrá-los e de invocá-los. 

Que a intercessão deles nos obtenha a 

graça de imitá-los e de te adorar para 

sempre 

 
Religiosas do SS. Sacramento 

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

 

 

Os dois últimos meses do ano são ricos de acontecimentos e nos evocam um tempo dedicado aos Santos 
e aos defuntos, muitos já se encontrando junto aos Bem-aventurados; depois, vem o tempo da grande 
Espera, o ADVENTO, que nos conduz à acolhida do Emanuel, se desejamos firmemente preparar 
nosso coração e nossas famílias! É o momento de colocar à vista de todos os nossos presépios para 
torná-los um meio de anunciar o Amor infinito de Deus que se fez criança por nós. 
 

TESTEMUNHO …     Obrigada a  CHLOÉ por esse testemunho 

« Depois de sentir um mal-estar em minha casa, no dia 25 de março de 2022, fui 

hospitalizada e no dia 20 de abril, após exames, foi realizada uma biopsia. Os 

resultados não foram bons, eu estava com um tumor cancerígeno muito invasivo 

(angiossarcoma na artéria direita do coração), doença rara. Um médico de Lyon 

assumiu cuidar de mim para começar um tratamento, sem ter certeza se ia 

funcionar. 

Minha mãe falou dessa difícil provação que eu deveria enfrentar às 

Irmãs do SS. Sacramento de Valence. A partir desse momento, fiquei 

sabendo que pela oração, pelo pensamento, eu não estaria jamais 

sozinha para seguir meu caminho. Minha família e eu mesma rezamos 

muito para pedir ajuda, conforto e força. 

Após muitas sessões de quimioterapia e um 

exame de controle, os médicos anunciaram-

me a boa notícia: tinha uma grande melhora e 

o tumor tinha diminuído. Eles mesmos não 

acreditavam!!!! Todo o pessoal foi chamado, 

fala-se de MILAGRE! 
Nossas orações foram atendidas. Hoje, tem uma 

solução. Estou fazendo quimioterapia 

medicamentosa por 3 meses, pois, ainda tem um 

resíduo. Os médicos estão confiantes com relação 

ao futuro. 

Em família isso reforçou nossa fé e rendemos 

graças a Deus todos os dias. E eu agradeço 

sinceramente as Irmãs de todas as Comunidades que 

rezaram por mim, a Pierre Vigne por me ter 

estendido a mão, a meus amigos, minha família, 

meu companheiro e ao corpo médico pelo apoio. 

OBRIGADA. AMÉM. ” 

 

 

 
 

 

 

NOVEMBRO: Um mês de datas importantes: 
1º - Festa de todos os Santos abrindo um mês especial para viver a « Comunhão dos 
santos” 
2 - Memória dos mortos;    20: Festa de Cristo Rei 
21- Apresentação da Virgem Maria, novena em preparação para o dia 30 
27 - Começa o Advento, um caminho a seguir com João Batista e Maria 
30 - Festa de Santo André e aniversário de fundação da Congregação. 

EM DEZEMBRO 
Dia 8 - festa da IMACULADA Virgem Maria, confiar a ela o caminho de fé dos 
jovens do nosso tempo e as vocações necessárias à Igreja. 

 

      

 “Como o corpo perde a vida, se 

não recebe um alimento corporal, 

assim nossa alma morre a seu 

modo se ela não se alimenta da 

Palavra de Deus. Pois o que 

poderemos encontrar para saciar 

a alma se ela se recusa a saciar-

se de Deus? ” 

 

« Se procurares pedir  

constantemente a Deus a 

paciência,  

sem dúvida Ele te   dará. » 
 

Tu dizes sempre « amanhã », 

jamais tu começas. 

A partir de agora trabalha e 

pensa… 

Cristão, não sejas surdo 

à voz de quem te chama, 

começa uma vida nova… » 
 

Trechos de Horas Novas 

Esse testemunho é enriquecido por essas 
palavras da mãe de Chloé, Marie: 

“Juntas, rezamos muito a 
oração de Pierre Vigne: 
Chloé levava a imagem da 
oração para cada 
quimioterapia, colocava 
sobre a mesa e todas as 
noites nós rezávamos juntas e 
antes de cada quimioterapia 
íamos à Igreja de Boucieu 
rezar e colocar uma vela para 
nos ajudar a atravessar essa 
provação. Obrigada a vocês. ” 

 



        As PEQUENAS  

SEMENTES DE VIDA de 

Pierre Vigne nos dão 

algumas pistas bem 

simples para dar passos 

no caminho da 

santidade…. Cada um 

seguindo seu estado de 

vida e suas 

circunstâncias. 

Sem fazer 

barulho, em nossas 

grandes e pequenas 

cidades, em nossas 

famílias, com os vizinhos, 

etc… seguramente 

encontramos « santos de 

todos os dias »! Aqueles 

que sempre encontram uma 

palavra para nos encorajar, 

partilhar o bom humor, 

mesmo se dentro existia 

preocupações e feridas! 

Eles souberam pedir a 

Deus a paciência e não 

deixaram o demônio ser 

o mestre de seus 

corações! 

O mês de novembro nos 

convida a lembrarmo-nos 

de todos os que cruzaram 

nossa vida e dos quais 

muito recebemos, às vezes 

sem nos darmos conta.  
OBRIGADO, Senhor por esse 

presente cotidiano! 
BEM-AVENTURADOS são eles! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Em um mundo que passa tão rápido e às vezes não nos dá o tempo de parar, 

Pierre Vigne nos convida a viver um Advento de admiração, de simples pausa 

diante Daquele que vem à nós. Talvez precisemos reaprender a admiração… 

permanecer em profundo silêncio, em casa, na igreja… para deixar o tempo 

nos redizer que o Advento e o Natal são uma maravilha a viver, renovando nossa 

fé recebida no Batismo… e que às vezes envelhece, encolhe, acostuma-se 

demais! Sim, Deus quis nos enviar seu próprio Filho! Alegria! B.R  

 

 

 

 

 

  

>>> SEJA SANTO <<< 
 

Todos somos chamados a ser santos, vivendo 

com amor e oferecendo o próprio testemunho 

nas ocupações de cada dia, onde cada um se 

encontra. 

És uma consagrada ou um consagrado? Sê 

santo, vivendo com alegria a tua doação.  

Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do 

teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez 

com a Igreja. 

És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com 

honestidade e competência o teu trabalho ao 

serviço dos irmãos.  

És pai, mãe, avó ou avô? Sê santo, ensinando 

com paciência as crianças a seguirem Jesus.  

Estás investido em autoridade? Sê santo, 

lutando pelo bem comum e renunciando aos 

teus interesses pessoais. 
Papa Francisco.  Gaudete et exultate. 14 

ATRAVÉS DE NÓS 

Devemos nos perguntar: O que quer 

dizer vinda do Senhor? O que é esta 

vinda? Nos concerne ou não?... O 

Senhor sempre deseja vir através 

de nós. E bate à porta do nosso 

coração:  estás disposto a conceder-me a 

tua carne, o teu tempo, a tua vida? Esta é 

a voz do Senhor, que quer entrar 

também no nosso tempo, quer entrar na 

história humana através de nós. Ele 

procura também uma morada viva, 

a nossa vida pessoal. Eis a vinda do 

Senhor. Queremos novamente aprender 

isto no tempo do Advento: que o Senhor 

possa vir também através de nós. 

Que a Santíssima Virgem Maria, Virgem 

fiel, nos guie para fazer desse tempo de 

Advento e do novo ano Litúrgico um 

caminho de autêntica santidade… 

 
Bento XVI humilia 26 -11-2005 

 

 

ESPERAR…ADMIRAR. 

 

Deus vendo que o homem seria 

cego se não colocasse a confiança 

Nele… e que esqueceria a 

grandeza infinita de sua 

misericórdia e de sua bondade 

para conosco, quis nos enviar um 

guia, seu próprio Filho. Ele iria 

nos chamar a imitar sua 

conduta... 

E esse Filho quis levar uma vida 

tão pobre que não tinha nem 

mesmo uma casa ou onde 

repousar a cabeça, como Ele 

mesmo disse. (Mt 8,20) 

Desde que nasceu, quis praticar 

esta grande pobreza de forma tão 

tocante que uma admiração 

absorvida em profundo silêncio… 

exprimisse melhor do que 

palavras o que é digno do espanto 

de todos os Céus. 
    P.B.L II-173-175 

Ó Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus, plena de graça… 
Por vós, ó Imaculada, desceu aqui 

o que é belo, o que é bom, o que é santo, 
desde  Adão até o fim dos séculos, 
para todos os homens, apóstolos, profetas, 
e todos os que têm um coração bom e simples. 
Oh, sim, em vós toda criatura encontra a sua alegria, oh, plena de graça! 
                                                                                                                      St. Efrém 

 

                                                         

                                                    30 DE NOVEMBRO 

1715 

 

Nesse dia as 7 primeiras “Irmãs” juntas, se 

engajaram em um mesmo projeto de vida cristã, em 

Comunidade. Foi o início da Vida Religiosa 

Sacramentina. 

Neste dia, na Igreja de Boucieu, Pierre Vigne 

entregou a Cruz e o véu, símbolos da escolha que 

elas fizeram: consagrar suas vidas ao Senhor, adorar 

cada dia sua Presença viva no Santíssimo 

Sacramento, acompanhar os peregrinos que vinham 

a Boucieu para fazer o caminho ou a Via sacra, e 

ajudar a alimentar suas vidas cristãs, reunindo-os na 

Igreja para a oração e a leitura da “Carta que Deus nos 

enviou do Céu… o Evangelho”. 
Obrigada a Louise B., Catherine J., Jeanne R. , Marie 

S., Marguerite R., Marie B. et Jeanne L., as fervorosas 

Fundadoras, e a Pierre Vigne, claro ! 
 

E nós aprendendo 

ainda!!!   B.R. 

 


