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Irmãs da Apresentação de Maria 
Um nome - Uma herança - Uma profecia  

225 anos de presença 
Juntas para proclamar JESUS CRISTO por toda a nossa vida! 

 

 
 

 

 

 
Rosto de santidade da nossa Fundadora 

Anne Marie Rivier 

 
Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo! 
                                                                                                    Lv 19,2 

 

Que este ano seja um ano de santidade para todas, que não 

percais uma única das vossas ações. Agi sempre com espírito de 

fé e por amor a Jesus Cristo - Carta 404-8. 

 

Desejo que todas vós, vos renoveis e caminheis com grandes 

passos nos caminhos da santidade - Carta 1034-5 

 

Meditemos a Palavra de Deus... 

 

Ex 22, 30  Sereis para mim homens santos…. 

1Cr 16, 29 …vinde à sua presença… 

Sl 77 (76), 14 Ó Deus, os teus caminhos são santos. 

Is 52, 10  O Senhor mostra a santidade do seu braço…. 

Lc 1, 75  … em santidade e justiça, na sua presença… 

1Ts 4, 3 A vontade de Deus: a vossa santificação…  

Heb 12, 10 …para nos fazer participantes da sua santidade. 

2Pe 3, 11 …como deve ser santa a vossa vida e a vossa 

piedade… 

 



… e a nossa Regra de Vida 

 

C 6  Estamos juntas para nos ajudarmos mutuamente a 

crescer cada dia, na santidade da nossa vocação 

C 47  A exigência fundamental da nossa consagração, … é 

uma exigência de plenitude, de santidade.  

C 78  A oração de Maria ensina-nos que a verdadeira 

santidade é aquela que o Espírito realiza em nós… 

D 1 b) …reaprender, sem cessar… a escolher …a santidade da 

nossa vocação. 

D 5 c) …no desejo de aprofundar a sua vocação à santidade…  

D 16  …avançar no caminho da santidade evangélica… 

D 37 a) … avançar sobre o caminho da santidade. 

D 70 b) …um caminho de santidade e de felicidade… 

 
Comentário…  
 

O que é santidade? 
 
«Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo; fê-lo 

quando nos deixou as Bem-aventuranças nº 63 

Ser pobre no coração : isto é  santidade nº 70 

Reagir com humilde mansidão : isto é santidade nº 74 

Saber chorar com os outros : isto é santidade nº 76 

Buscar a justiça com fome e sede : isto é santidade nº 79 

Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade  nº 82 

Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor: isto é 

santidade nº 86 

Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade nº 89 



Abraçar diariamente  o caminho do Evangelho mesmo que nos 

acarrete problemas: isto é santidade nº 94 

Precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto a 

solidão como o serviço (…) para que cada instante seja expressão de 

amor doado sob o olhar do Senhor. nº 31 

Deus é sempre novidade, que nos impele a partir… nº 135.  

…construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, 

sensibilidade e destreza. Semear a paz ao nosso redor: isto é 

santidade nº 89».   

Pape François, Exhortation Apostolique sur la sainteté 

 

...uma oração 
 
Deus de misericórdia,  
para a tua glória e salvação do mundo,  
puseste no coração da tua humilde serva  
uma fé viva ao serviço da Igreja e  
um zelo ardente para ensinar o Evangelho.  
Nós te suplicamos:  
torna-nos firmes na fé, atentos à tua vontade.  
Fortalece a nossa esperança  
a fim de podermos servir-te e amar-te,  
em Jesus teu Filho, hoje e  
por todos os séculos dos séculos.  
Ámen. 

 

...um compromisso 
 

Sede santos! 

Hoje, vivo a minha vida consagrada com alegria e amor! 

 


