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Rosto de santidade da nossa fundadora, 

Ana Maria Rivier 
 
 

HUMILDADE 
 
 

Um nome – Uma herança – Uma profecia 
 

Juntas para proclamar JESUS CRISTO por toda a nossa vida! 



Meditemos na Palavra de Deus … 

Provérbios 11: 2 Vindo a arrogância, virá o desdém! A sabedoria 

                          pertence aos humildes. 
 

Provérbios 22 :4 Fruto da humildade: o temor do Senhor, e a  

                           riqueza, e a glória, e a vida! 
 

Luc 9: 48 … Na verdade, o mais pequenino de entre vós todos,  

                       esse é o maior.  
 

Filipenses 2: 7-8 … Ele aniquilou-se, tomando a condição de servo... 

humilhou-se, obedecendo até à morte, e morte de cruz. 
   

1 Pedro 5: 6 E vós todos, uns para com os outros, tomai a humildade  

                     como traje de serviço. Na verdade, Deus opõe-se aos 

                     orgulhosos e dá a sua graça aos humildes. 
 
 

…e a nossa Regra de Vida 
 

C94…Amamos as nossas irmãs como Cristo nos amou, com um  

          amor humilde e forte, solícito e gratuito… 

C110 Tornar-se apóstolo, é revestir-se de Jesus Cristo, humilde e    

          forte… 

C189 Dia após dia, escreve-a no nosso coração, conforma-nos a    

           Jesus Cristo… 

D17b … a «santa indiferença», isto é, uma atitude de abertura   

          que nos torna capazes de preferi a escolha de Deus à nossa.  

D27a Ele (o sacramento da reconciliação) mantém-nos na  

            humildade donde só pode brotar o louvor. 

D58d  Em todas as etapas da formação, procura-se particularmente 

           cultivar nas irmãs as atitudes interiores que devem caracterizar  

           as filhas de Maria Rivier … humildade… 
 



Reflexões para viver … 

Papa Francisco 

Há só um caminho contra o espírito do mundo: a humildade.                                                                
                                                                      - Tweet 25 fevereiro, 2020  

Pedi ao Senhor a força e avançai com humildade, fazendo o que 
podeis. Mais não maquilheis a vossa alma, pois o Senhor não vos 
reconhecerá.   – Meditação da manhã de 8 de março, 2019 – 

Nenhum de entre nós se deve sentir "superior" a ninguém. Nenhum 
de entre nós deve olhar de cima para os outros. O único momento em 
que podemos olhar assim uma pessoa é quando a ajudamos a levantar-
se. - Dirigido 28 de junho, 2018 – 

Padres do deserto 

A humildade, ela-própria, é uma graça, dada do alto. Existem dois 
tipos de humildade, como o ensinam os santos padres: considerar-se 
como o mais baixo de todos os seres e atribuir a Deus todas as suas 
boas ações. A primeira é o princípio, a segunda é o fim".                                                                                 
                                                                 - São Gregório do Sinai –  
Madre Maria Rivier  
 Um bom ato de humildade atrairia mais bênçãos… 

- Escritos Espirituais – 

Sede mais humilde no futuro, mas nada de inquietação pelo passado, 
pois tudo isso não nos faz avançar na virtude; contentemo-nos em 
nos humilharmos e fazermos melhor.                         - Carta 29 -    

…Um pouco de humildade tornar-vos-ia bem diferente; serieis 
afável e paciente, e suportaríeis tudo da parte dos outros. – Carta 88 –  

 

 



…uma oração 

Senhor Jesus, quando andaste pela terra, 
A tua humildade obscureceu a tua realeza. 
A Tua mansidão confundiu os arrogantes, 
Impediu-os de compreender o teu objetivo, 
a tua nobreza ao serviço dos mais pobres. 
Ensina-me a inspirar-me na tua grandeza, 
a submeter a minha natureza humana à humildade. 
Concede-me uma inclinação natural 
para nunca me considerar maior do que ninguém.  
Expulsa qualquer chispa de suficiência que persista em mim 
e que poderia elevar-me acima de Ti. 
Que o meu coração imite sempre a tua humildade. 
 

… um compromisso 

Caminhai no seguimento de Jesus Cristo na sua humildade. - MR – 
 

O LOGO 

  APRESENTAÇÃO de MARIA 
   Os nossos 225 anos de história com Maria          

A CRUZ de JESUS CRISTO no centro do logo, 
faz a união entre a PM e o MUNDO  

ao qual somos enviadas. 
Cores 

O dourado é símbolo da humildade e da luz 
O azul é símbolo de Deus  

 

Com as duas quisemos representar o nosso desejo de levar a luz de 
Cristo, fazê-lo conhecer no meio do mundo.  

A divisa: UM NOME-UMA HERANÇA-UMA PROFECIA 

PM  


