
VOTOS PERPÉTUOS DE IRMÃ ELIANA 

TRÍDUO EM PREPARAÇÃO AOS 

(INTRODUÇÃO) Deus deu o primeiro passo e nos amou primeiro - “Amemo-nos uns aos
outros porque o amor vem de Deus. O apóstolo explica “como o amor de Deus se manifestou em
nós”: “Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que tenhamos a vida através dele”. “Este
é o mistério do amor, Deus nos amou por primeiro. Ele deu o primeiro passo. Um passo em
direção à humanidade que não sabe amar, que precisa do carinho de Deus para amar, do
testemunho de Deus. Este primeiro passo que Deus fez é o seu Filho: Ele o enviou para nos
salvar e dar sentido à vida, para nos renovar, para nos recriar” (Papa Francisco)

(1 Leitora):  A fé nos faz penetrar em profundidade no mistério de Deus e no mistério da
nossa condição humana, na certeza de que só Deus pode preencher o coração do homem.
Unidos a Jesus de Nazaré, podemos nos perguntar: "Que é o homem, para que dele te
lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste, por pouco, menor do que os
anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas colocaste debaixo de seus pés". (Hb
2, 6-8). 

Canto: 
No mistério profundo do amor de Deus, 
Maria compreende sua vocação: seu sim pronuncia, e o novo se faz. 
Neste mesmo amor Deus me escolheu, e, livre, lhe dei minha adesão: gerar, na alegria, 
a vida que o Verbo traz!
Quero, Maria, ser sim também...

 TEMA: “ NO MISTÉRIO DO PLANO DIVINO, TUDO TEM SENTIDO” 
 

(PE. EDUARDO MORIARTY)
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(2 Leitora): O critério do amor ao próximo consiste no exercício da fé e da prática cristã,
através das constantes ações, no amor que vai ao encontro do essencial, mas simultâneo,
no amor de Deus e no amor ao próximo, no pleno cumprimento da lei de Deus. O mistério
da missão de Jesus, ao dignificar e engrandecer a vontade de Deus, se pode afirmar que seja
nossa aspiração maior, favorecendo, a partir desse contexto redentor, a felicidade das
pessoas: a humanização de Deus e a divinização do homem. Como é importante atentar
para Deus, sempre Deus e Senhor, único no mundo da criatura humana, sem jamais ser
substituído por ela, a contar com suas restrições, limitações e contradições!

(3 Leitora): O amor, com sua mística, vai ao encontro do próximo, no amor terno e
compassivo, também no sentido inflexível, implacável e radical, tal qual Deus se manifesta
na sua bondade, a partir da mesma condição de ser absoluto, que abrange tudo, ao nos
afastar de qualquer dúvida que de Deus possa surgir, no Filho Jesus, o primado, ilimitado e
irrestrito, no direcionamento incontestável como o primeiro interessado na realização da
criatura humana. Reflitamos, pois, no mistério de amor, que na bela alegoria da vida, dom e
graça de Deus, somos aquilo que esperamos, na imagem de Marta, que consiste na
realidade da vida presente, sem esquecer a imagem de Maria, que consiste, por sua vez, na
esperança da vida futura; uma representa aquilo que somos e a outra representa aquilo que
esperamos, com o futuro definitivo em Deus (cf. Lc 10, 38-42).

(1 Leitora): Penetrar no mistério divino trata-se de um apelo do nosso bom Deus, no amor
do Filho, traduzido em serviço, no caminho ou direção do verdadeiro esplendor, que passa
pelo nosso serviço humilde, numa convocação que inclui os que têm serviços de elevada
grandeza e largura, não em detrimento dos destinatários e súditos, mas no serviço
solidário, voltado a todos, generoso e doado, inspirado no gesto supremo de Jesus: o de
lavar os pés dos discípulos.

(2 Leitora): Guardemos o gesto humilde e extremamente inigualável de Jesus, que nos
convoca a uma única coisa: aprender a colocar na mente e no coração, sem que nunca se
tenha medo de assimilar ou apreender, voltando-nos ao mistério da humanidade na sua
condição divina em Deus. Nele, a humanidade toda restaurada, reconciliada e pacificada no
amor, tendo coparticipação na vida de Jesus de Nazaré, o verbo encarnado do Pai, que
desceu do céu e se dignou participar da vida humana.

(3 Leitora): Em um momento, em que o mistério desaparece, mesmo no mais nobre amor
humano. Uma pessoa tornou-se «habituada» ao melhor e chegou a considerar isto a coisa
mais natural do mundo, como os joalheiros podem lidar desinteressadamente com as
pedras mais preciosas, sem se incomodar a admirá-las. O que plenamente possuímos, não o
desejamos mais. Nem podemos esperar o que já conseguimos. No entanto a esperança, o
desejo e sobretudo o mistério são necessários para conservarem vivo o nosso interesse na
vida.
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(1 Leitora): È preciso recordar que quando falamos da nossa relação com Deus, não
podemos resumi-la a um conhecimento teórico-formal. O conhecimento intelectual é
importantíssimo, contudo, é no campo da fé que a verdade de Deus é propriamente
acolhida, vivenciada e testemunhada. Isso significa dizer que conhecer verdadeiramente a
Deus Uno e Trino é introduzir-se na dimensão do mistério, da experiência mística, da
espiritualidade. É saber-se pequeno diante de um tão grande mistério de amor, afinal “Terá
jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações?” (cf. Dt 4,34); ou ainda:
como entender a força da misericórdia do Deus que nos faz Seus filhos e herdeiros e em
nosso espírito ensina-nos a clamar “Abba, ó Pai” (cf. Rm 8,15-16)? 

(2 Leitora): Além disso, o testemunho deste mesmo amor testifica a verdade da vida de fé.
Isto porque o amor de Deus, por essência, é um amor de comunicação: o Pai ama o Filho,
que, por sua vez, o ama neste mesmo Amor que é o Espírito Santo. E ainda, não conhecendo
reservas em seu amor, Deus nos criou para viver esta vida de comunhão e comunicação de
amor, consigo e com nosso semelhante, e mesmo quando estávamos afastados pelo pecado,
ele se encarnou para abrir-nos novamente as portas da comunhão Trinitária. A Trindade
neste ano de 2021, o mistério de busca para Mensageira do Amor Divino. Contemplemos
este mistério profundo:

(3 Leitora): Sendo assim, não pode existir alguém que ame como fruto do amor divino e não
saiba ou não queria repetir em sua vida as mesmas atitudes de Deus: amar aqueles que são
esquecidos, ir ao encontro dos que sofrem, sanar as feridas dos que estão enfermos no
corpo ou na alma, dar de comer e beber àqueles que têm fome e sede. Em resumo, o amor
de Deus não é permanência estática e repetição do mesmo. É sempre novidade, é sempre
movimento que nos impulsiona a amar como Ele amou e que nos leva a fazê-lo conhecido
entre todas as nações. Obedeçamos à voz do Senhor que ordena: “Ide e fazei discípulos
meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (cf. Mt
28,19), e que assim possamos cada dia mais testemunhar no mundo a vida de amor da
Trindade pela qual esperamos na vida eterna, mas da qual já participamos no hoje de nossa
vida pela graça divina que em nós fez morada.
Canto: 
No mistério pascal do Senhor Jesus,Maria aprofunda a consagração, que faz de sua vida
constante doar. Também eu, no "perder-me" aos pés da cruz, encontro a plena
ressurreição: semente escondida que a morte faz germinar.
Quero, Maria, ser sim também:
Deus é a herança que escolhi!
Minha resposta ao Senhor: "Amém!"
Faça-se em mim como em Ti!
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(1 Leitora): O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser
incompreensível e a sua vida é destituída de sentido, se não lhe for revelado o amor, se ele não
se encontra com o amor, se o não experimenta e se o não torna algo seu próprio, se nele não
participa vivamente. E por isto precisamente Cristo Redentor, revela plenamente o homem ao
próprio homem. Esta é — se assim é lícito exprimir-se — a dimensão humana do mistério da
Redenção. Nesta dimensão o homem reencontra a grandeza, a dignidade e o valor próprios da
sua humanidade. No mistério da Redenção o homem é novamente « reproduzido » e, de algum
modo, é novamente criado. Ele é novamente criado! « Não há judeu nem gentio, não há escravo
nem livre, não há homem nem mulher: todos vós sois um só em Cristo Jesus 

(2 Leitora): A tarefa fundamental da Igreja e das Mensageiras do Amor Divino é a de dirigir o
olhar do homem e de endereçar a consciência e experiência de toda a humanidade para o
mistério de Cristo, de ajudar todos os homens a ter familiaridade com a profundidade da
Redenção que se verifica em Cristo Jesus. Simultaneamente, toca-se também a esfera mais
profunda do homem, a esfera — queremos dizer — dos corações humanos, das consciências
humanas e das vicissitudes humanas.

(3 Leitora): “A ‘’ Redenção’’ aprofunda a Mensageira no Mistério Pascal e a exemplo de Jesus
Cristo, numa entrega de toda a sua vida, faz a Paixão do Senhor uma experiência que ajuda a
compreender as fraquezas dos outros e na virtude da esperança acolhe-a como vitória do
Amor. ‘’CRISTO MORREU, MAS RESSUCITOU! NÃO MORRE MAIS... ’’(Lc 24, 6; Rm 6, 7-11). "A
Mensageira é apostola da confiança, a cruz lhe é sinal de esperança. Assim a força do Amor
Divino se encadeia, na dor, no Amor, na doação e no abandono ao Pai. A Mensageira está
consciente de ‘’ provações’’ são condição humana e sabe, também que conforme a maneira com
que assume a cruz, ela já passa a ser ressurreição. ” (Cont. M.A.D n º 16)

Canto:
Pentecostes! O Espírito Santo vem, Maria confirma em sua missão; e faz ela ao mundo o
anúncio feliz. O Senhor me convida a ser também sinal de verdade e salvação: o amor é
fecundo se é vida o que se diz!

Quero, Maria, ser sim também:
Deus é a herança que escolhi!
Minha resposta ao Senhor: "Amém!"
Faça-se em mim como em Ti!

(1 Leitora): Rezemos algumas características do mistério do Amor de Deus.

TODAS:  O amor de Deus é gratuito

(2 Leitora): “Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas; e vocês
 que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam”. (Is 55, 1).

TODAS: O amor de Deus é fiel e constante
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(3 Leitora): “Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do
filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você! Veja, eu gravei
você na palma da minha mão; seus muros estão sempre diante de mim” (Is 49,15)

TODAS: O amor de Deus é atuante.

(1 Leitora): “Onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles” (Mt 28,
20)
TODAS:  Amor de Deus se comunica

(2 Leitora): “Você clamará ao Senhor, e ele responderá; você gritará por socorro, e ele dirá: aqui
estou” (Is 55, 9)

TODAS: O amor de Deus não é indiferente.

(3 Leitora): “Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele” .

TODAS: O Amor de Deus é inseparável.

(1 Leitora): “Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? ” (Rm 8, 35)

TODAS: Amor de Deus é provado em Jesus.

(2 Leitora) “Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não
nos dará com ele, e de graça, todas as coisas?” (Rm 8, 32)

Continuemos a dizer espontaneamente o que è o Amor De Deus
 em Nossa Vida Mensageira.......( Partilha)

(3 Leitora)  O silêncio de Maria é uma escola de oração. Maria é mestra das “guerras interiores
silenciosas” aquelas entre a vontade Humana e o plano de Deus. Maria nos ensina que é
silenciando que se passa a escutar o interior. Aprender o caminho de interioridade com Maria é
via certa de aprender a discernir a voz de Deus, encontra-lo no interior, no Espirito. Sim Deus
habita no interior de cada ser humano, lá na sua alma Deus fala. É preciso humildade para
silenciar e querer escutar a Deus, parar e esperar Deus se manifestar… Maria que tudo
guardava no coração nos ensina como crescer nesta via de se entregar aos pensamentos de
Deus através do silêncio, deixando Deus habitar em nossa alma e nos formar para a missão.

(1 Leitora) Terminemos rezando ao Pai que nos integre no mistério da Vida Consagrada. 
- Pai nosso ...
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