
TUDO PARA DEUS, TUDO PELO SANTO AMOR!  

Mês de novembro, mês de festa e ação de graças...! 

Quase findando este mês, não podemos deixar de fazer memória de alguns acontecimentos 

que decorreram ao longo do mês! 

No dia 21, dia em que a Igreja comemora a memória litúrgica da Apresentação de Nossa 

Senhora no Templo, a Congregação da Apresentação de Maria espalhada por 20 países do 

mundo, celebrou com grande alegria o seu jubileu de 225 anos de fundação! No Brasil, não 

foi diferente! As celebrações aconteceram em diferentes Paróquias e datas, para dar 

oportunidade a que mais gente pudesse participar deste momento tão importante para 

nós! 

Foi na diocese de Itumbiara que teve início as comemorações, nos dias 11 e 

12, nomeadamente na Paróquia Nossa Senhora das Graças e no Bairro Nossa 

Senhora da Saúde. Com grande entusiasmo e espírito fraterno, a família 

Rivier e amigos se reuniram para rezar e dar graças pelo dom que a 

Congregação é e faz nessa Paróquia. 

 

 

 No dia 14, foi a vez da Paróquia São 

Judas Tadeu, situada na Vila Fabril, acolher a família Rivier e celebrar a Santa 

Missa. Depois de alimentar o espírito e dar graças pelo carisma da 

Apresentação que tanto contribuiu nesta paróquia, teve um saboroso café da 

manhã onde se pôde partilhar e estreitar os laços fraternos.  

 

 

 

No dia seguinte, as comemorações continuaram na Paróquia de São 

José Operário, desta vez ao fim da tarde. A Santa Missa, celebrada pelo 

Pároco o padre Rogério, foi antecedida por uma hora de adoração 

aberta igualmente a toda a comunidade. Durante e no final da 

Eucaristia a comunidade paroquial organizou uma linda e sentida 

homenagem a todas as irmãs.  

 

 

Na comunidade de Abadiânia, os festejos começaram na Escola 

Ana Maria Rivier.  No dia 18 tivemos a alegria de acolher o Padre 

Marcílio que veio celebrar pela primeira vez a missa em nossa 

escola e ao mesmo tempo celebrar conosco este Aniversário da 

nossa Congregação. As crianças cantaram, preparam uma música 

e algumas homenagens.  

 

No dia anterior  e  no dia seguinte, ou seja, nos 

dias 17 , 18 e 19 e para bem vivenciar este 

tempo de ação de graças, fez-se um tríduo de 

adoração dinamizado na Paróquia São Pedro e 

São Paulo,  que culminou com a Celebração 

Eucarística presidida pelo padre Marcílio, na 

qual participaram Irmãs, associados, 

catequistas, funcionários e alunos da Escola Ana 

Maria Rivier; antigos alunos e demais amigos e 



benfeitores... No começo da celebração teve a entrada de alguns símbolos muito importantes para a Congregação, 

que foram levados para a frente do altar por associados e amigos e o ofertório foi feito por algumas crianças da nossa 

escola, que muito bem representaram a Madre Rivier e as primeiras irmãs da Apresentação de Maria! No final da 

Santa Missa, teve ainda um momento de homenagem a todas as irmãs e, tal como em todas as festas, o canto de 

“Parabéns” não faltou!!!  

Nas vésperas do grande dia (21), as comemorações ainda 

continuaram e desta vez, na Paróquia de Santa Rita de Cássia em 

Miranápolis. Aqui, também teve um tempo de adoração aberto a 

toda a comunidade e que culminou com a Santa Missa vespertina 

da grande solenidade de Cristo Rei. 

Por fim, chegadas ao dia 21, as irmãs se juntaram na Casa Mãe da 

Missão, para “JUNTAS” dar graças e cantar Magnificat pelos 225 

anos de uma história cheia 

de amor e fidelidade que 

Deus em sua infinita bondade foi concedendo ao longo do tempo. O dia 

decorreu alegre e tranquilo e contámos com a presença e benção do nosso Bispo 

Dom João Wilk que presidiu à Eucaristia. Que suas palavras de esperança 

possam continuar a ecoar em nossos corações! 

O dia encerrou com a oração de vésperas e invocando a benção e proteção de 

Nossa Senhora da Apresentação, nossa Mãe e guardiã. Que a nossa querida e 

Bem Aventurada Madre Rivier continue a interceder por nós e nos alcance a 

graça de uma fidelidade cada vez mais generosa e criativa, para que possamos 

continuar a anunciar Jesus com toda a nossa vida!  

Por tudo em tudo encerramos com esta nossa oração de família religiosa que 

vem das nossas origens: Que a Santa e adorável Vontade de Deus seja cumprida 

em todas as coisas, que Ela seja louvada e para sempre glorificada. Amén! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNIFICAT! 


