
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         A Santa Bíblia  

 Espalhar e proclamar a Palavra de Deus. 
 

 A pomba 

Paz nas nossas mentes, nos nossos 

corações, na Igreja e no mundo. 

 

A mão com um terço 

Tudo é possível nas nossas mãos;  

o poder da oração. 
 

A coroa de louros   

A vitória e a honra de fazer conhecer e   

                     amar Cristo   

A Cruz            

Sinal de fé no nosso Deus. 

 

 

ORAÇÃO/VIDA INTERIOR 

                                       OUTUBRO 2020  
 

IRMÃS DA APRESENTAÇÃO DE MARIA 

225 anos de presença 

Juntas para proclamar JESUS CRISTO por toda a nossa vida! 



MARIA RIVIER 
 
Sejamos filhas de oração e Deus abençoará tudo. Carta 559 
 

Tornai-vos interiores, filha de oração.   Carta 771 
 

Recorrei frequentemente à oração para tirar dela todas as graças que 

vos são necessárias. Carta 1243 

 
 
PALAVRA DE DEUS 
 
Ez 36, 26 Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um 

espírito novo. 
 

Mt 6, 6 Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto, 
e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai, pois Ele que 
vê o oculto, há-de recompensar-te. 

 

Mt 6, 21 Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu 
coração. 

 

Jo 14, 16  E Eu apelarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, para 
que esteja sempre convosco.  

 

1 Cor 6, 19  Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito 
Santo, que habita em vós…. 

 

Ga 2, 20  Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. 
 

Ef 3, 16 Que Ele vos conceda, de acordo com a riqueza da sua 
glória, que sejais cheios de força, pelo seu Espírito, para 
que se robusteça em vós o homem interior. 



REGRA DE VIDA 

 
 
C 51        A oração é uma necessidade vital. 
 

C 52  A oração é o exercício privilegiado da esperança, 
 sendo a esperança o impulso da oração. 
 

C 78 Ela (Maria) ensina-nos que o cume da oração 
é fazer tudo o que o seu Filho nos diz, no abandono 
confiante à vontade, muitas vezes desconcertante, do Pai. 
 

C 154 d)  Elas (Superioras) são as primeiras a viver este espírito de 
oração que a nossa Findadora nos deixou em herança. 

 

D 21  Receber e fazer frutificar a herança de oração deixada 
pela nossa Fundadora, permanece sempre uma das mais 
claras obrigações das filhas da Mulher-Apostolo.  

 
COMENTÁRIO 
 
A oração é a oração pessoal silenciosa que o próprio Deus nos dá, a 
oração em que ele nos guia e nos apoia.     Esta oração é simples: basta 
deixar Jesus vir a nós e renovar hoje em nós a sua própria oração ao 
Pai, expressão da sua oferta filial.  A condição da oração, a sua 
substância, é, portanto, pura e simplesmente a configuração pessoal 
a Jesus na sua oração que é a expressão da sua vida filial, da sua 
obediência ao Pai.  Seguir o caminho da oração, diz Thérèse de Jésus, 
é tornarmo-nos servos do amor, seguindo Jesus Amor.  O amor aqui 
é Jesus em pessoa, ele, o nosso caminho vivo para o Pai.  Ele ama-nos 
(Ap 1,5): o amor é suficiente para o definir.    

 (Jean-Claude Sagne, Accompagnement spirituel et vie d’oraison) 



 
ORAÇÃO 

O MEU DEUS, TRINDADE QUE EU ADORO 
Ajuda-me a esquecer-me inteiramente 

para me estabelecer em vós, imóvel e pacífico. 
como se a minha alma já estivesse na eternidade. 

Que nada possa perturbar a minha paz, 
nem me faça sair de vós, ó meu imutável, 
mas que cada minuto me leva mais longe 

nas profundezas do vosso mistério. 
Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu,  

a vossa morada amada e o lugar do vosso repouso. 
Que eu nunca vos deixe sozinho, 

mas que esteja lá na minha totalidade, todo desperto na minha fé, 
todo adorante todo entregue à vossa ação criativa. 

(Santa Isabel da Trindade) 
 

 
COMPROMISSO 
 

O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós!  
 
Na adoração, contemplo Jesus adorador do Pai em Espírito e em 
verdade.  Neste mês do Rosário, rezo na presença de MARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 


