
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Eis a tua Mãe! Desde aquela hora,  
o discípulo recebeu-A em sua casa» (Jn 19,27). 

 
Esta «nova maternidade de Maria», firmada na fé, é um fruto do amor 

«novo» que se aprofunda definitivamente nela aos pés da Cruz, pela 

sua participação no amor redentor do Filho.»  Redemptoris Mater, 23 
 

 

                              Com Maria       Maio de 2020 

 
Maria Rivier: O seu amor a Nossa Senhora 
A história da vida da Senhora Rivier quase se confunde com história 

da sua devoção à Santíssima Virgem, ou antes, a de uma 
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reciprocidade ininterrupta de confiança e de favores. Maria Rivier era 

ainda uma criança bem pequenina, e já gostava de passar horas 

inteiras aos pés da sua protectora. 
 

Na simplicidade da sua devoção a Maria, escreve-lhe cartas e faz com 

que sejam colocadas sobre um dos seus altares. Nestas cartas, vemos 

como abre todo o seu coração a Maria, tal como uma criança a sua 

mãe. Maria é a Fundadora da Congregação e a primeira superiora. EV. 

p 65-66 

 

Maria Rivier dizia: Alcancei tudo à força de terços! Sempre gostei de 

falar com a Santíssima Virgem, com toda a simplicidade, como um 

filho com sua mãe. 

 

Meditemos a Palavra de Deus 
 
Lc 2, 19  Maria, entretanto, guardava todas estas coisas, 

meditando-as em seu coração. 
 

Jo 2, 1-11   A mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho. ... 
 

Jo 19, 25-27 Eis a tua Mãe. Desde aquela hora, o discípulo recebeu-
a em sua casa. 

 

At 1, 14  Todos, num só coração, eram assíduos à oração, com 
algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, 
e com os irmãos de Jesus. 

 

…e a nossa Regra de Vida 
 

C 11  Nós somos as filhas de Maria 
C 77 Maria coopera com Cristo e a Igreja na nossa educação 

espiritual  



C 99 Como sobre os apóstolos no Cenáculo, Maria atrai sobre nós 
o Espírito de força  

D 31a  Dedicadas, duma maneira muito especial à Virgem Maria, 
honramo-la com uma piedade terna e filial 

D 55  Gostamos de falar de Maria, nossa Mãe e Guardiã e 
procuramos por todos os meios torná-la mais conhecida e 
amada  

 

Comentário…  
 

Jesus no seu amor fez dom da Sua Mãe ao discípulo,  à Igreja e à 
humanidade. O culto mariano tem a sua razão última  na vontade 
insondável de Deus, no Seu desígnio de amor. Deus amou Maria para 
si próprio e amou-a também para nós. Deu-a a Si mesmo e deu-no-la, 
a nós. O dom de Maria pertence ao testamento de Jesus e insere-se 
no mistério pascal. 
 
Amar e acolher Maria em sua casa, não é uma iniciativa privada, não 
é uma iniciativa eclesial, é uma iniciativa de Jesus Cristo. Os discípulos 
acolhem a Mãe inestimável como herança do Mestre. 
 
«A missão maternal da Virgem impele o Povo de Deus a voltar-se com 
uma confiança filial para Aquela que está sempre pronta a escutá-lo 
com um afecto de mãe e um socorro eficaz de auxiliadora» (Pape Paul 

VI, Marialis Cultus, 57)  «O seu amor maternal torna-a atenta aos irmãos de 
seu Filho cuja peregrinação não terminou». (Lumen Gentium, 62) 
 

…uma oração 
 

Senhor, Tu que deixaste no meio de nós a Tua Mãe  
para nos acompanhar,  
que ela tome cuidado de nós,  
nos proteja no nosso caminho, no nosso coração, na nossa fé. 
Que faça de nós discípulos, tal como ela foi, 
e missionárias como ela foi também.  Papa Francisco 
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… um compromisso 
 

Maria Rivier disse: Tudo alcancei à força de terços.  Nós somos as 

filhas de Maria!  Nesta caminhada preparatória à celebração do 

jubileu da nossa fundação, renovemos a nossa relação com Maria, 

Mãe de Jesus e nossa Mãe.   

 

❖ Oração do terço, pessoal ou                                    

comunitariamente.  

  

 

 

 

Explicação do logo 

A cruz de Cristo é um símbolo do nosso ser cristão; da nossa fé em 
Jesus Cristo.  

Apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria - A Cristo por Maria. 

A coroa de louros simboliza a vitória fazendo conhecer e amar Jesus 
Cristo. Continuar a educar o povo cristão e a enriquecer a sua fé. 

O coração simboliza o nosso amor a Jesus Cristo em toda a nossa 
vida. 

A pomba representa as irmãs que espalham a palavra de Deus, a 

Bíblia. 


