
Ladainha a Maria Rivier 
 
 

Bem-aventurada Maria Rivier 
  
- Mulher interior  
                             roga por nós 
 
- Cidadã do Templo 
 
- Fiel contemplativa de Jesus na cruz 
 
- Conspiradora da Virgem da   
Compaixão 
 
- Reflexo do rosto de Jesus 
 
- Apóstola de coração de fogo 
 

- Icone vivo de Jesus Cristo 
 
- Apóstola totalmente entregue ao Salvador 
 
 
Mulher de fé 
 

- Curada pela Mãe de Misericórdia 

                        Da-nos um espírito interior 

 

- Invadida no teu coração por uma alegria de amor 

- Possuida por Jesus Cristo 



 

- Apaixonada pela glória de Deus 

- Marcada nas profundezas do teu ser pelo mistério do   
calvário 

- Repleta da presença de Cristo que lhe oferecia a sua Mãe 
de coração magoado 

- Seduzida pela contemplação do Rosto amado 

- Seduzida pelo imenso amor do Coração de Jesus. 

 
 

Apóstola de Jesus Cristo 
 
- Tu que viveste em comunhão total de sentimentos com 

a Pietà 
  Desperta em nós um coração missionário 

- Tu que viste Jesus em verdade e em profundidade 

- Tu que tocaste do interior o significado da Cruz 

- Tu que foste agarrada pelo Salvador do mundo 

- Tu que ficaste em perpétuo estado de apresentação 

- Tu que tocaste do interior o amor louco de Jesus pela 
humanidade 

- Tu que consagraste a tua vida ao anuncio da Boa Nova 

- Tu que consagraste a tua vida à Palavra de  Deus 
anunciada de mil maneiras 

- Tu que levaste a Boa Nova aos pobres deste mundo  

 

 
 
 



Intercessões: 
 
 
Para que nos revistamos de Jesus Cristo, humilde e forte. 
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
Para que sigamos Jesus Cristo pobre, de Nazaré ao Calvário . 
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
Para que aprendamos em Jesus Cristo a caminhar na presença 
de Deus e a nos alimentarmos do pão da divina vontade.  
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
Para que nos deixemos seduzir pela pobreza de Jesus Cristo.  
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
Para que estejamos sempre atentas às necessidades dos 
pobres. 
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
Para que aprendamos a amar o silêncio e a vida escondida.  
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
 
 



Para que nos apliquemos sem desleixo a entrar na humildade 
e obediência de Jesus Cristo. . 
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
Para que saibamos esperar tudo de Deus com a simplicidade 
dum coração de criança.   
 
     R/ Bem-aventurada Maria Rivier, intercede por nós 
 
 
 
 
 

MENSAGEM PARA NÓS HOJE 
 


