
Terço diante da Pietà 
(extractos da circular : Mistério de Compaixão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1° - Um tesouro esconde sempre uma parte dum mistério. 

Ele é para ser descoberto. So se faz conhecer por aqueles 

que procuram tenazmente, abertos ao imprevisivel e ao 

invisivel. Tal aconteceu com Maria Rivier desde a sua 

infância e durante toda a sua vida. Nada a detém na sua 

busca de Deus: nem as suas deficiências, nem a tormenta 

revolucionaria, nem o pequeno numero das suas filhas. 

Apesar dos obstaculos, ela avança, com uma fé espantosa, 

pois os seus olhos viram ! 

 

 

Virgem Maria torna-nos estas mulheres de 

compaixão de que o nosso mundo tem uma 

necessidade urgente. 

 

 

2°- Na escola de Maria, a criança vê e compreende pouco 

a pouco a partir do interior que ai se trata duma louca 

historia de amor: a do Filho muito amado, morto por 

amor por nos. Como Nossa Senhora de coração 

trespassado, Mariazinha traz em si durante toda a sua 

vida a ferida desta visão, como um estigma de amor 

convidando-a a ser para Jesus uma humanidade de 

acrescimo onde Ele possa com toda a liberdade deixar 

transparecer a sua imensa compaixão. A vocação de Ana 

Maria, como a das suas filhas so se compreendera 

doravante à luz deste grande mistério. 

 

 

Virgem Maria torna-nos estas mulheres de 

compaixão de que o nosso mundo tem uma 

necessidade urgente. 



 

 

3° - Evidentemente, aos quatro anos, Mariazinha não 

pôde captar a amplidão do mistério que lhe era oferecido. 

E durante toda a sua vida, com Maria como guia, que ela 

meditara este acontecimento no seu coração e ira buscar a 

esta fonte a sua inspiração e o seu zelo. De Nosssa 

Senhora da Piedade, Mariazinha recebera a cura mas 

também as primeiras intuições da obra que o Senhor 

queria confiar-lhe. Desta longa contemplação do Filho 

oferecido e da Mãe de coração trespassado nascera a 

Apresentação de Maria. 

 

 

Virgem Maria torna-nos estas mulheres de 

compaixão de que o nosso mundo tem uma 

necessidade urgente. 

 

 

4° - Uma unica explicação é plausivel. Neste Filho 

destruido sobre os joelhos da mãe, Mariazinha não so via 

a morte como também o amor ferido, a dor duma mãe 

que traz com ternura o seu filho querido. Nesse frente a 

frente, nesse coração a coração destas manhãs, bem 

depressa ali se produz um fenomeno de osmose entre a 

mulher aflita do Calvario e a menina que vai tornar-se a 

sua cumplice, a sua Amiga (…) Quatro anos (…) em tal 

expectativa, em tal conivência, teriam ficado gravados 

para sempre no coração de qualquer um de nos. E foi o 

que aconteceu, evidentemente, com a nossa pequenina 

enferma, que não cessa de contemplar, tanto quanto pode 
(Lassus, Uma chama de fogo, p. 18-19). 
 



 

Virgem Maria torna-nos estas mulheres de 

compaixão de que o nosso mundo tem uma 

necessidade urgente. 

 

 

5° - Foi nesse longo olhar de uma para a outra, que Nossa 

Senhora da Piedade ensinou pouco a pouco à pequenina 

de Montpezat, toda a seriedade do amor de Jesus pela 

humanidade. Ele nos amou e se entregou por nos. Nada 

de espantoso visto que Maria Rivier, tornada adulta, se 

sente solidaria do seu povo e toma de qualquer maneira 

sobre ela, com Jesus, os sofrimentos da humanidade. 

Sofrendo no seu corpo e dolorosa na sua alma, ela 

avançara corajosamente, so deixando aparecer a sua 

alegria de pertencer a Deus. Amo esta vocação como o 

paraiso ! A sua convicção arrebatara no seu rasto 

numerosas filhas, desejosas como ela, de salvar as almas, 

vivendo o espirito que ela lhes legou. 

 

 

Virgem Maria torna-nos estas mulheres de 

compaixão de que o nosso mundo tem uma 

necessidade urgente. 

 

 

 

 


