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Maria Rivier, Mulher de fé! 
 

A caminho de 2021, contemplemo-la para reconhecermos 

 o que Deus realizou nela 

 e acolhermos  este dom para nós, hoje.   
 

 

Combate o bom combate da fé 

e conquista a vida eterna! 1 Tm 6, 12 
 

Vivei da fé, minha filha, é a vida do justo, e se quereis tornar-vos 
interior, animai todas as vossas acções por um santo motivo.  
   Maria Rivier, Carta 648 
 

                                                                      Março 2020 



 

Meditemos a Palavra de Deus… 
  
Mt 17, 20: « … Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este 
monte: Muda-te daqui para acolá, e ele há-de mudar-se; e nada vos será 
impossível.» 
  
Nm 20, 12 : O Senhor disse então a Moisés e a seu irmão Aarão: “Porque 
não tivestes confiança em Mim e não glorificastes a minha santidade aos 
olhos dos israelitas, não introduzireis  esta assembleia na terra que lhe 
destino. “ 
 
He 11, 6 : Ora, sem a fé, é impossível ser agradável a Deus; pois quem se 
aproxima de Deus tem de acreditar que Ele existe e recompensa aqueles 
que o procuram. 
 
2 Co 13, 5 : Examinai-vos a vós mesmos para ver se estais na fé; ponde-vos 
à prova. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que 
sejais reprovados no exame.   
 
Fl. 1, 27 : Só isto é necessário: comportai-vos em comunidade de um modo 
digno do Evangelho de Cristo, para que - quer eu vá ter convosco, quer 
esteja ausente - ouça dizer isto de vós: que permaneceis firmes num só 
espírito, lutando juntos, numa só alma, pela fé no Evangelho. 
  
Col 2, 7 :  (Permanecei) enraizados e edificados nele, firmes na fé, tal como 
fostes instruídos, transbordando em acção de graças.   

 
 
 
… e a nossa Regra de Vida 
 

C 12    C 50 
C 27   C 72 
C 46   C 96 

 
 



 

Comentário 

A fé sem a caridade não dá fruto e a caridade sem a fé seria um sentimento 

à mercê constante da dúvida. Fé  e caridade reclamam-se  reciprocamente, 

de tal modo que uma permite à outra realizar o seu caminho … É a fé que 

permite reconhecer Cristo e é o seu próprio amor que nos impele a socorrê-

lo sempre que se faz nosso próximo nos caminhos da vida. Sustentados pela 

fé, olhemos com esperança o nosso compromisso no mundo, em espera « 

dos novos céus e de uma  nova terra  onde habitará a justiça» (2 Pi 3, 13 ; 

cf. Ap 21, 1). Carta  apostólica Porta Fidei do Papa Bento XVI 

Ter fé no Senhor não é algo que interesse unicamente à nossa inteligência, 

ao domínio do saber intelectual, mas é uma mudança que implica a vida. 

Com a fé tudo muda verdadeiramente em nós e para  nós.  

 
 

Uma oração 
 

Jesus Cristo está no coração da vida de Maria Rivier como está no centro do 

desígnio de Deus sobre nós. C 1  
 Senhor Jesus, sustenta a nossa caminhada rumo ao 225º aniversário da 

fundação da nossa Congregação. Que, vivendo plenamente a nossa fé, 

tenhamos sempre a força de operar as mudanças profundas a que nos 

chama o Evangelho.  

 
 
Um compromisso 
 

Apontar para aquilo que melhor possa permitir-nos responder à nossa vocação 

segundo o coração de Deus. Ousar a pergunta: que motivo de fé me faz agir ? 

 

 

 



 

Explicação do logo 

 

 

O logo compõe-se de cinco elementos: dois arcos de cor amarela 

contornados a vermelho, a cruz da Apresentação de Maria, a nossa Madre 

Rivier, uma mão estendida contendo terra onde germina uma  planta, a 

menção do número de existência e uma pomba. 

 

 Os dois arcos que criam um movimento circular sem fechar o círculo 

representam o movimento do Espírito no qual e pelo o espírito da 

Apresentação de Maria foi dado à nossa Madre Rivier. Foi também neste 

mesmo movimento que a Congregação cresceu e se desenvolveu e deve 

continuar a construir-se no tempo. O amarelo e o  vermelho do rebordo  são 

as cores da luz. 

- A cruz da Apresentação de Maria estende os seus grandes braços e abraça 

o nosso mundo desde 1796. Um convite à geração de hoje para apertar mais 

o abraço/laço para que a cruz de Cristo seja o refúgio do nosso mundo. 

- A nossa Madre Rivier na origem de tudo isso é representada  como sinal 

da herança recebida; o seu rosto ao mesmo tempo grave e recolhido 

lembra-nos toda a seriedade da nossa vocação e o espírito interior que nos 

é próprio. 

- Uma mão com terra donde germina uma planta representa a herança 

recebida da nossa mãe. É sinal da semente da Apresentação  de Maria 

enterrada  em Maria Rivier. Ela deixou-a germinar e crescer com todo o 

amor do seu coração. A sua mão estendida entrega à  geração actual de 

irmãs da Apresentação de Maria esta planta saudável e que nós temos o 

dever manter viva, de boa saúde e feliz para a maior glória de Deus. 

- A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Ele, o Mestre interior, num 

movimento dinâmico, convida-nos a proclamar Jesus Cristo por toda a 

nossa vida  e a Lhe sermos fiéis/dedicadas. 


