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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! 

 
Vivei na ALEGRIA do Senhor, 

E mantende-vos na paz do seu amor! 
Maria Rivier - Carta 595 

 
Alegrai-vos sempre no Senhor; 

Repito: ALEGRAI-VOS! 
Fl. 4, 4 

ABRIL 2020 

 



 

Palavras de Deus …  Palavras de Maria Rivier 
 
 
Jo 15, 11 … que a minha ALEGRIA esteja em vós, e o vosso GOZO  seja 
completo. 
 
Jo 17, 13 … que tenham em si mesmos a plenitude da Minha ALEGRIA. 
 

«Vivamos em 

Deus, minha 

querida filha, e 

amemo-lo com   

todo o coração: 

desejo-vos a sua 

paz e a sua  

ALEGRIA.»   Maria Rivier, 19 de Setembro, 1815 à Irmã  Maria Régis, Professora em Largentière, 
Ardèche, Carta 48 

 
Jo 20, 20  (Jesus) mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, ao 
verem o Senhor,  ficaram cheios de ALEGRIA.  
 
Lc 24, 52 (Os discípulos) depois de O terem adorado, voltaram para 
Jerusalém  com grande ALEGRIA. 
 

« Vivei  como  mulher  RESSUSCITADA :  pensai  e trabalhai  só  

para o céu; procurai Jesus Christo crucificado. Maria Rivier, 5 de Abri lde  

1836  à Irmã  Maria  Adelaide, Directora no  Convento da Apresentação em  Alais, Gard, Carta 555  

 
Fil 2,2  Tornai completa a minha ALEGRIA, tendo todos o mesmo 
pensar, a mesma caridade, uma só alma e um mesmo sentir.  
 

« Devemos ALEGRAR-NOS com aquilo que nos torna semelhantes  

a Jesus Cristo. » Maria Rivier, 27 de Setembro, 1830,  à Irmã Maria Josefa no Convento da 

Apresentação de Maria, em  Alais, Gard, Carta 334 
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Palavras da nossa Regra  de Vida … Palavras de Maria Rivier 
 
 
Esta aliança de amor que a ternura de Deus nos propõe momento a 
momento, somos chamadas a vivê-la na ação de graças e na ALEGRIA 
que brota incessantemente do Magnificat de Maria. C 49 
 

«Vivei na paz e na  ALEGRIA do  Senhor,  amai muito a Santíssima  

Virgem.» Maria Rivier, 11 de fevereiro, 1825 à Irmã  Maria da Visitação, no Convento  da 

Apresentação, em Salon, Carta 280 

 

 

… cada uma, por sua parte, contribui para o ambiente de paz, de 
ALEGRIA, de confiança recíproca que faz da comunidade um meio 
fraterno em que é bom viver sempre… C89 
 

« Limito-me a pedir-vos para manterdes toda a vossa gente no 

fervor e na ALEGRIA; que todas estejam contentes e sobretudo 

vivei para o Senhor com aquela paz, aquela ALEGRIA de coração,  

que é a marca do amor generoso que temos por Ele.»  Maria Rivier, 12 de 

Julho, 1836 à Irmã Maria Carolina Directora do Convento da Apresentação de Maria em Bordéus, 
Gironde,  Carta 1175  
 
 
 

... Com o olhar do coração fixo em Jesus Cristo para pensar como Ele 
pensou, agir como Ele agiu, amar como Ele amou, fazemos, dia após 
dia, os gestos concretos duma fidelidade generosa até nas mais 
pequenas coisas. Através desta opção radical vivida na a ALEGRIA 
glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito de santidade. D 6c 
 

« Não procureis senão agradar a Jesus Cristo, tomai-O como 

modelo em toda a vossa conduta; só gozareis de paz e de ALEGRIA 

imitando Jesus Cristo … » Maria Rivier, 23 de Janeiro de 1822 à Irmã  Maria Théotiste, 

Professora em  Salon, Bouches-du-Rhône, Carta 513   
 
 



 

A ALEGRIA na  vida de Maria Rivier – Mourret 

 

Mariazinha então IRRADIAVA ALEGRIA. «É hoje, dizia ela, que a 
Santíssima Virgem me vai curar! Vou regressar sozinha, já não vou 
precisar de  ninguém. » Mourret p. 10 
 

«Minha mãe », perguntava ela, « será que vamos encontrar pobres, 

hoje? » E, perante a resposta afirmativa da mãe, batia palmas de 

ALEGRIA. Mourret p. 13 

 

No grande dia da Ressurreição, A SUA ALEGRIA EXPLODIA E 

PROLONGAVA-SE durante o tempo a que chamava  «a quarentena 

gloriosa. » - «Oh! Como gosto deste  tempo! dizia um dia a uma das 

suas Irmãs. Parece-me sempre que Nosso Senhor está ali e que me 

aparece.» Mourret p. 439 

 
 
Uma oração: 
 
Senhor Jesus ressuscitado, 
Tu queres que a Tua  ALEGRIA  
seja realizada em mim! 
Mostra-me como posso alcançá-la. 
Conduz-me na Tua ALEGRIA. 
 
 
Um compromisso: 
 

A partir de hoje  
escolho VIVER NA ALEGRIA todos os dias. 

Esta ALEGRIA que é a Tua, será a minha força.  
Com a Tua graça, quero ser uma pessoa  

que testemunhe a ALEGRIA do Evangelho.  


