CANONIZAÇÃO DE MARIA RIVIER
15 de maio de 2022
Cantai ao Senhor um cântico novo,
louvai-o desde os confins da terra…
Is 42,10

Neste dia memorável, da Canonização da nossa Fundadora, Santa Maria Rivier, em comunhão com
o Santo Padre, com todas as irmãs, nos vinte países onde vivemos a nossa vocação e missão, de
Irmãs da Apresentação de Maria e toda a Família espiritual, cantamos louvores ao Senhor!
É com o coração cheio de alegria e de gratidão que vivemos este acontecimento cheio de luz e de
vida. Agradecemos ao Pai rico de bondade e de misericórdia, a Jesus Cristo, seu Filho, Mestre e
Salvador, ao Espírito Santo, fecundidade divina, por este DOM do Deus Três Vezes Santo. É uma
graça de amor, e de paz para a Congregação, para a Igreja e para o mundo.
Agradecemos a beleza espiritual que nasceu do coração, da inteligência, das mãos e de toda a
pessoa de Santa Maria Rivier. A ação evangelizadora, a obra de educação e de compaixão que
iniciou, cresceu e continua a dar frutos em todos os lugares da terra onde vivem as irmãs da
Apresentação de Maria. É o momento da alegria, de grande esperança, e de maior responsabilidade!
Um tempo novo se abre diante de nós, que acolhemos com o dinamismo do Espírito, o entusiasmo
da comunhão, a humildade de quem se sente invadido pela ternura de Deus, na força do nosso
carisma e da espiritualidade que recebemos em herança de Santa Maria Rivier.
Que a Virgem Maria, nossa Mãe e Guardiã, mulher de escuta, de ternura e de misericórdia, atraia
sobre nós, como o fez para Santa Maria Rivier, o dom do Espírito Santo. Que possamos responder
com audácia, simplicidade de quem vive o Evangelho do amor ao que Jesus quer para nós, neste
momento da nossa história, no coração da Igreja e do mundo.
Rezemos juntos pela Igreja, pelo Santo Padre, pelo caminho sinodal que nos propõe, rezemos pela
paz. Confiamos à misericórdia de Deus Pai de bondade, tantas pessoas em sofrimento.
Rezemos juntos pela Congregação, por toda a Família Espiritual de Santa Maria Rivier, pelas nossas
famílias. Que saibamos abrir caminhos novos, caminhos de futuro, caminhos que respondam às
necessidades reais das pessoas, nas periferias da existência. Onde há um mundo a construir, para
que a paz, a justiça, a verdade, o respeito pela dignidade humana estejam sempre na primeira linha.
Lancemos sementes de VIDA, anunciemos o Evangelho da ALEGRIA e da ESPERANÇA!
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