
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISERICÓRDIA/COMPAIXÃO 
JUNHO, 2020 

 



Maria Rivier 

 
É mesmo o bom Deus que vos dá esses  
sentimentos de compaixão, de ternura pelos seus  
membros queridos e ele terá conta os vossos bons 
desejos, já que somos incapazes de os socorrer.  
(Carta 888) 
 

Desejo-vos sobretudo a sua humildade, a sua 
mortificação e a sua  perfeita caridade, o seu amor 
pelos pobres e pela pobreza.   (Carta 1211) 
 

Por  compaixão  para  com  essas pobres  crianças, 
minha  querida  filha,  procurai  dispensar essa Irmã  
(Carta 55) 

 

Palavra de Deus… 
Os 2, 21   Desposar-te-ei na justiça e no direito, na ternura e na 

misericórdia 
 

Sl. 69, 21  Esperava a compaixão, mas em  vão, quem me consolasse, 
e não encontrei 
 

 Sl. 86, 15  Tu, Senhor, Deus de ternura e de piedade, lento para a 
cólera, cheio de amor e de verdade  
 

Lm 3, 22   É graças ao Senhor que  não fomos aniquilados ;  sim, não 
se esgotou a Sua misericórdia 
 

Mt 5, 7  Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão  
misericórdia. 
 

Lc 1, 50  A Sua misericórdia  se estende de geração em geração sobre 
aqueles que O temem 

 
Mc 6, 34   Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-

se de compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. 



Regra de Vida 

C 5  … uma comunidade de adoração, lugar da sua presença e da sua 
misericórdia para com todos, sinal do Reino de Deus sobre a terra.  

 

C 57  … Quanto mais … , mais conheceremos a misericórdia de Deus, 
mais também nos tornaremos nós mesmas misericórdia e 
compaixão pelos outros, … 

  
C 84  …, a manifestarmos umas às outras a própria misericórdia do       
         Senhor.  
 

C 101  Longe de manter acorrentada a Palavra de misericórdia que 
recebemos do Pai, proclamamo-la ousadamente… 

 

D 29  … Reanima-nos e salva-nos na doçura da sua misericórdia.  
 

D 39  A perfeição do amor está na misericórdia.  
 

D 50  … junto da “Pietà”. Foi aí que o seu coração desposou a 
compaixão de Cristo e de sua Mãe…  

 

D 56   …queremos ser como Maria Rivier, mulheres de compaixão e de 
comunhão onde quer que sejamos enviadas.…  

 

Comentário    
A palavra de Jesus: «Sede misericordiosos como o vosso Pai é  
misericordioso» (Luc 6, 36) faz éco ao antigo mandamento: «Sede santos 
como Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo» (Levítique 19, 2). À santidade, 
Jesus deu o rosto da misericórdia.  É a misericórdia que é o mais puro 
reflexo de Deus numa vida humana. «Pela misericórdia para com o 
próximo tu assemelhas-te a Deus» (Basílio o Grande). A misericórdia é a 
humanidade de Deus. Ela é também o futuro divino do homem. 
Jesus revela-nos em plenitude um Deus que não pára nunca de fazer 
bem, que torna sempre possível um novo começo àqueles que dele se 
aproximam. Como dizia muitas vezes o irmão Roger: « Deus não pode 
senão amar.»   (Taizé)  



Oração 
 

«Ó Jesus, desejo viver o momento presente, viver como se este dia 
fosse o último da minha vida, ter o cuidado de fazer render/valorizar 
cada instante para a maior glória de Deus, e retirar de cada 
circunstância um benefício para a minha alma. Olhar para tudo 
considerando que nada acontece sem a vontade de Deus. Deus de 
insondável misericórdia, envolve o mundo inteiro  derrama-te sobre 
nós através do Coração compassivo de Jesus. »  
(Irmã Faustina) 

 
Compromisso 

 
Faço um acto de misericórdia ou de compaixão para com …….……..     
Quer seja por um gesto, uma  palavra  ou oração. 
 
 

Logo 
 

Cruz :  Centro da nossa vida JESUS CRISTO. Caminho para 
permanecer na vontade de Deus.  "Onde há cruzes, há a 
vontade do Senhor".  Maria Rivier.   

 

Bíblia :  Ela forma o nosso "ser espiritual". Luz que ilumina o nosso 
ser.  [Devemos] ser um Evangelho aberto onde se possa ler 
Jesus  Cristo".  Maria Rivier. 

 

Selo : Presença da nossa mãe, a Virgem Maria, formadora e3 guardiã. 
 
Fogo : O AMOR de Jesus Cristo que arde no nosso coração. O zelo   

para o fazer conhecer e amar, em todos os cantos onde não 
é conhecido.   

 

Espírito Santo: Aquele que nos inspira e nos move  a partir de dentro.  
              O que vimos e ouvimos não  podemos calar…  


