(Os seus traços…)
Leitor 1:“A sua alma fortalecida no contacto com Deus e
aperfeiçoada pela intimidade filial com Nossa Senhora, transborda
confiança na sabedoria e no poder de Deus, vive toda entregue à
Vontade divina que realiza a unidade e harmonia da sua vida.
Firme na acção, serena nas contradições, mantendo uma paz
profunda nos revezes, caminha, dócil ao espírito que a anima. O
Espírito vive nela, invade-a na contemplação, move-a na acção,
fecunda a sua missão.”. Const. pág. 13
(As suas palavras…)
Orientadora:
Após a libertação do primeiro grupo de escravos de Maná, Ana
Maria passa por momentos difíceis. São provações das mais
variadas formas. As mais dolorosas provêem daqueles que a
deveriam ajudar. Privada dos sacramentos Ana Maria percebe-se
como num exílio, longe da pátria verdadeira, que é o Coração do
seu Deus. Sob o céu e as florestas de Maná o seu anseio de
conhecer a Vontade do Senhor tornou-se modelo e estímulo para as
nossas buscas e anseios.
Leitor 2:
“Como desejo vivamente conhecer a Santa Vontade de Deus... O
que é a vida? Uma morte contínua; os dias passam e não voltam
mais. Meu Deus como é longo o meu exílio, quando será que Vos
possuirei sem receio de Vos perder?” C. 468
Ref.: Beata, Ana Maria, ora pro nobis (bis)
Oração: Bem-aventurada Ana Maria,
tu sempre procuraste luz e força
No Coração de Cristo.
Ensina-nos a viver em constante comunhão com Ele…
Bem-aventurada Ana Maria...
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Sagrado Coração de Jesus, venha...

Breve Tríduo em Honra à Bem-aventurada
Ana Maria Javouhey
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1º. Dia do Tríduo em honra à Bem-aventurada AMJ
Orientadora:
Ao celebrarmos a festa da bem-aventurada Ana Maria Javouhey,
queremos recordar os traços da sua personalidade de apóstola e o seu
ardente desejo de Deus. A sua vida e o seu testemunho continuam sendo
um convite a palmilharmos os mesmos caminhos de santidade.
Peçamos a Luz do Espírito de Deus, que Ele permaneça em nós
transformando-nos em verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo.
Mantra: Ó Luz do Senhor…
(Os seus traços…)
Leitora 1: “Deus seja glorificado! Em tudo e sempre a sua Santa
Vontade!”, desejo entusiástico da ardente filha da Borgonha, Ana Maria
Javouhey, resposta apaixonada daquela que Deus escolheu, enviou pelos
caminhos do mundo inteiro a viver o Evangelho e proclamar o seu amor.
Ana Maria Javouhey é a adolescente intrépida que, em plena revolução
francesa, conduz padres proscritos e catequiza as crianças das aldeias
vizinhas.
É a jovem à escuta de Deus, consagrando-se a Ele numa doação sem
reservas, sempre pronta a acolher a Vontade divina. É a apóstola de
zelo incansável cujo exemplo arrasta e cuja voz nunca se cala.” Const.
pág. 12
(As suas palavras…)
Orientadora: Ouçamos as suas palavras, a sua oração
Leitor 2: “Muitas vezes, meu Deus, pedi a Vossa ajuda, quando o suor
me inundava a fronte e a angústia me torturava o espírito; e Vós
renovastes sempre as minhas forças abatidas. Fostes Vós Senhor, que
levastes os grandes e os justos a ouvir esta humilde camponesa…”
C 384,13
Ref.: Beata, Ana Maria, ora pro nobis (bis)
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Oração: Ó Bem-aventurada Ana Maria Javouhey, que a exemplo de
Jesus Cristo, fizestes da Vontade Divina o vosso alimento…
Bem-aventurada Ana Maria...

Sagrado Coração de Jesus, venha...

2º. Dia do Tríduo em honra à Bem-aventurada AMJ
Orientadora:
Do coração generoso e agradecido de Ana Maria, podemos colher
diversas lições. “À medida que as suas forças físicas iam declinando, se
acentuava a lucidez da sua inteligência e a sua alma atingia a
plenitude. Por isso além de se recomendar à Santíssima Virgem por um
dos atos da sua devoção, meditava muitas vezes nas graças de Deus
para com ela, para provocar sentimentos de amor e de profunda
gratidão.” AH Vol. 2 p. 382
Peçamos a Luz do Espírito de Deus, que Ele permaneça em nós
transformando-nos em pessoas gratas e generosas no amor para com o
Senhor.
Mantra: Ó Luz do Senhor…
(Os seus traços…)
Leitora 1: “Ana Maria é a mulher de intuições delicadas, coração cuja
riqueza nunca se esgota e cujo amor perante as ofensas se abre em
generoso perdão. Este amor haurido no Coração de Cristo em quem
todas as misérias encontram acolhimento, leva-a aos mais ignorantes,
aos mais pobres, aos que mais sofrem, lança-a através dos oceanos em
longas e perigosas viagens.
Quereria estar em toda a parte, insatisfeita enquanto há sofrimentos a
aliviar e homens a salvar. A sua fé descobre a Vontade divina nos sinais
dos tempos e nos apelos dos irmãos…”
Const. pág. 13
(As suas palavras…)
Orientadora: Era 13 de Julho de 1851, dois dias antes da sua morte,
Ana Maria revela a profundidade da sua gratidão à sua irmã madre
Rosália Javouhey:
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Leitor 2: "Pensa-se que durmo quando estou virada para a parede;
oh! estou longe de dormir; repasso pela memória todas as graças
que Deus nos concedeu. São tantas e tão grandes, tão imensas, que
fico confundida!... O que me admira é que Deus se tenha servido de
nós, pobres jovens de aldeia para fundar uma obra tão útil que hoje
se estende pelas cinco partes do mundo; nas mãos de Deus, os mais
fracos instrumentos podem fazer grandes coisas;…” AH Vol. 2 p.
382
Ref.: Beata, Ana Maria, ora pro nobis (bis)
Oração: Ó Bem-aventurada Ana Maria Javouhey, cujo coração
pulsou unicamente por Deus e pelas almas, ensinai-nos a amar como
vós…
Bem-aventurada Ana Maria...

Sagrado Coração de Jesus, venha...

3º. Dia do Tríduo em honra à Bem-aventurada AMJ
Orientadora:
Uma das grandes virtudes de Ana Maria foi, sem dúvida, a sua grande
confiança na Providência Divina. Reconhecia profundamente a ação
amorosa de Deus em sua vida este sentimento de reconhecimento e o
seu desejo de entrega plena ao Deus da sua vida levava a exclamar
com frequência:
Leitor 2: “Oh! meu Deus, quando serei totalmente vossa? Como
posso esquecer tantos benefícios especiais recebidos de vossa
liberalidade infinita!... Quanta doçura saboreei ao vosso serviço!
Quantas luzes me enviastes para me esclarecer!...”
AH Vol. 2 p. 414

Orientadora:
Peçamos a Luz do Espírito de Deus, que Ele permaneça em nós
fazendo crescer em nós, a sede de Deus e a confiança no Seu Amor
Infinito.
Mantra: Ó Luz do Senhor…
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