
VOTOS PERPÉTUOS DE IRMÃ ELIANA 

TRÍDUO EM PREPARAÇÃO AOS 

(INTRODUÇÃO) Deus está conosco, se fez homem e nasceu de uma mulher. É esta mulher
que hoje encontramos na nossa Vida Consagrada. Uma mulher forte, corajosa e que não
mede esforços para estar presente onde dela necessitem. Muito preocupada, com sua prima,
Maria enfrentou caminhos difíceis, mas chegou lá. Nós também trilhamos caminhos difíceis,
mas chegamos lá, rezar na intenção da Vida Consagrada para sermos fiéis ao nosso chamado.

Canto: Maria do Sim 

Um dia Maria deu o seu SIM,
Mudou-se a face da terra,
Porque pelo SIM nasceu o Senhor
E veio morar entre nós o Amor.

Um dia eu dei também o meu SIM,
Um SIM que mudou minha vida,
Porque dar um SIM é igual a morrer,
A fim de que DEUS possa em nós viver.

 O TEMA CENTRAL DA CELEBRAÇÃO SERÁ O TEXTO BÍBLICO: 
 

“BENDITO É O FRUTO DO TEU VENTRE!” 
(LC 1, 39-45).
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Irmãs Mensageiras do Amor Divino 

1º Dia

 
Ensina-me a ser fiel como Tu
Vivendo o meu SIM cada dia

Que eu possa no mundo ser o Sinal
Da tua humildade Maria
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(Leitora 1) Naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às montanhas para
uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, mal Isabel
ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre; e Isabel, cheia do Espírito Santo,
exclamou em voz alta: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!
Donde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois quando soou em meus
ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre. Feliz é aquela que
teve fé no cumprimento do que lhe foi dito da parte do Senhor”.

(Leitora 2): Este relato parece uma simples visita, mas estamos diante de dois grandes
gestos de humildade. Primeiro observamos a Mãe de Deus colocando-se a disposição para
ajudar. E, se olharmos atentamente veremos que Jesus, ainda no ventre de sua Mãe,
humildemente, também se apresenta a João Batista.

(Leitora 3): Jesus foi ao encontro de seu discípulo. Pela reação de João, parece-nos que
Jesus já estava dando as primeiras instruções ao seu precursor. E João não perdeu tempo,
aprendeu a lição e, ainda no ventre de sua mãe, arrumou um jeito de ressaltar a presença
do Filho de Deus. Antes de nascer, João já estava evangelizando.

(Leitora 1): É essa disponibilidade que Jesus espera encontrar em cada um dos seus
discípulos. Aquele, de quem não somos dignos de desatar a sandália, espera muito de cada
um de nós. Jesus quer que façamos exatamente como fez a sua Mãe. Por piores que sejam
os caminhos, custe o que custar, Jesus quer ver-nos visitando os irmãos.

(Leitora 2): Maria, humildemente se diz a serva do Senhor. A serva de Deus, também é a
serva dos homens. Sua visita a Isabel, simboliza sua total entrega aos necessitados. A
presença de Maria leva alegria, júbilo e paz na casa de Isabel. Assim é a Nossa Mãe, onde Ela
está presente, lá estão a alegria e a paz.

(Leitora 3): “Bem-aventurada aquela que acreditou! Bendita és tu entre as mulheres e bendito
é o fruto do teu ventre!” Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, soube enxergar a presença
divina naquela visita. Isabel diz que não é merecedora de tão grande alegria. De fato,
nenhum de nós, é merecedor de tamanha alegria. É um presente do Pai que nós podermos
ter, permanentemente, em nosso lar a Mãe do Salvador e nossa Mãe. Esse privilégio não se
dá por nossos méritos, mas sim pela bondade infinita de Deus que nos ama e que nos deu
sua própria Mãe como companheira e protetora. No entanto, carregar o Salvador dentro de
si não deve ser exclusividade só de Maria.
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(Leitora 1): Todos nós devemos ser portadores de Cristo e, como Maria, devemos levar Vida
ao mundo. Levar Vida é apresentar Jesus Cristo, é construir a paz e a justiça através da
doação do seu próprio ser.

(Leitora 2): Apaixonada pela Encarnação que fez o Verbo assumir a ‘’humanidade’’ sem
deixar sua condição divina (Cf. Fl 2,7), a Mensageira busca numa grande simplicidade
evangélica, a vivencia da pobreza. ’’ ‘’basta-nos o necessário para servir a Deus. ’’ Num real
Espírito de pobreza, a de bens e de coração, deixa-se interpelar pela Palavra de Deus (o
Verbo), sabe que não veio buscar direitos e isso lhe traz uma grande docilidade ao Espírito
Santo, facilita-lhe a obediência, fá-la viver a fidelidade, corresponsabilidade, a partilha e o
desprendimento. Como em Maria, isso só é possível na total e absoluta fidelidade ao
Espírito Santo, o Autor de toda a Vida da Graça, o próprio Amor substancia na Trindade
Santa. Const. M.A.D n º 13).

(Leitora 3): Vamos recordar o que é prático em nossas comunidades, estamos vivendo? 
A Devoção a Nossa Senhora se expressará na imitação carinhosa e no louvor:

a) diariamente: pelo ‘’Ângelus’’ três vezes por dia e pelo teço ou rosário mariano, do qual ao
menos um terço seja rezado comunitariamente, encerrando todos os exercícios com a
recitação motivada, pensada e pausada da Salve Rainha; Cân. 633 §4

 b) semanalmente: por uma comemoração especial no sábado, na oração e na penitência,
(abstinência ou alguma privação especial) terminando sempre com uma canção mariana;

c) mensalmente: pela celebração fiel do dia 27, dedicado a Maria conforme a nossa
espiritualidade;

d) anualmente: em cada festa de Maria, celebrada com carinho, e preparada com fervor
(jejum, abstinência, mais oração, mais silêncio), na celebração criativa do mês de maio nas
comunidades e nos ambientes de trabalho. (Est. M.A.D n º 020). 

Canto: Maria, minha mãe, Maria,
Queria te falar de amor.
Mostrar que em meu peito aberto,
Cultivo um jardim em flor.
Cultivo um jardim de rosas
Que não têm espinhos
Pra te machucar.
Cultivo um jardim tão lindo
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Rosas perfumadas
Pra te ofertar.
Maria, eu que não sabia
Como era tão sublime amar.
Agora, mãe do céu, Maria,
Contigo sigo a cantar.
E canto pela vida afora,
Embora encontre pedras
Não vou mais parar.

 

Pois sei que com você, Maria
Minha mãe, Maria,
Vou sempre contar.

Maria, minha mãe, Maria
Maria vou sempre te amar
Maria vou sempre te amar

 



PRECES
 

Irmãs: Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrimos à
palavra do Senhor. Por sua intercessão invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo com alegria:

R. Dai-nos, Senhor, um coração novo.

1. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da
sua fé no meio do mundo, oremos, por intercessão de Maria.

2. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a Boa Nova aos que
são pobres, oremos, por intercessão de Maria.

3. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem
Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos, por intercessão de Maria.

4. Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr
a confiança só em Deus, oremos, por intercessão de Maria.

5. Pelos cristãos que duvidam e vacilam, para que se entreguem a Deus como a Virgem,
que acreditou no cumprimento das promessas do Senhor, oremos, por intercessão de Maria.

6. Por todas nós Mensageiras do Amor Divino, para que, invocando Santa Maria, esperança
nossa, recebamos o dom de perseverar até ao fim, oremos, por intercessão de Maria.

7- Nas intenções de nossa Ir Eliana, pela sua família, pelo dom de sua vocação, oremos, por
intercessão de Maria. 

- Preces espontâneas
 

OREMOS: 
Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que
tenha recorrido à Vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o Vosso socorro,
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança, a Vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro,
de Vós me valho, e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos Vossos pés. Não
desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-Vos de as ouvir
propícia e de me alcançar o que Vos rogo. Amem
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MOMENTO DE REFLEXÃO: SILÊNCIO E PARTILHA
 

1-  COMO VIVER A ESPIRITUALIDADE MARIANA HOJE? 
2- SER MENSAGEIRA DO AMOR DISPONÍVEL É MINHA MARCA?

3- DESTACAR VIRTUDES DA VIDA MENSAGEIRA QUE GERA MARIA NO 
CORAÇÃO DO POVO.
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