
  
 
 
 

 

Realizou-se no dia 8 de abril de 2018 na Igreja da 
Encarnação (ao Chiado - Lisboa). Esta celebração foi 
presidida pelo Sr. P. Carlos Silva, e os fiéis, 

 

como sempre, acorreram em grande número, para acolher 

e glorificar a Jesus Misericordioso, por esta invenção 

maravilhosa da FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA. 

Esta teve início às 14.30h, com a Adoração Eucarística, 

recitação do Terço da Misericórdia e Eucaristia às 

15.30h. Todos os participantes louvaram com grande 

fervor a Misericórdia do Senhor! 

 
 

 
 

As MAMCJ continuam a usar também a internet como meio 

de evangelização, através da publicação regular de vídeos 

nos seus canais do youtube (eparatijesus e mamcjcom). Os 

números, graças a Deus, vão crescendo e neste momento 

estamos com uma média de 11000 (onze mil) visualizações 

diárias.  

Várias são as mensagens que nos vão chegando com uma 

opinião positiva deste trabalho. São um incentivo para 

continuarmos a trabalhar e para glorificar o Pai das 

Misericórdias. 

Eis algumas das mensagens recebidas: 

- «Padre Júlio é um grande catequista e um sacerdote 

que tem uma grande espiritualidade e 

ensina a amar Jesus. A termos uma vida mais piedosa 

É muito bom ouvi-lo 🙏» (Silvana Silva) 

- «Obrigada padre por suas palavras!! Comida e 

bebida verdadeiras são o corpo e sangue de Jesus.» 

(Aparecida Lourdes) 

- «Gosto muito de rezar convosco o Santo terço 

Obrigada» (Maria Martins) 

- «Veio na hora certa este vídeo, precisava de ouvir 

estas palavras. Grata!» (Francisca Cruz) 
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Realizou-se no passado dia 3 de Junho. Foi um dia de grande alegria 
espiritual, pelo encontro especial com Nossa Senhora de Fátima, 
que nos encheu o coração de paz e confiança e que sempre nos 
conduz ao Coração Misericordioso do Seu Filho Jesus. O encontro 
com todos os irmãos, nesta Família alargada, que procura Amar e 
Reparar o Coração de Jesus, também nos encheu de ânimo e 
estimulou na nossa caminhada de  entrega generosa ao serviço do 
Senhor. 

 
 
 Vai realizar-se no dia 24 de junho, na Igreja das Chagas, durante a 
Celebração da Divina Misericórdia. Terá inicio às 15h com a 
celebração da Eucaristia, seguida da Adoração Eucarística e de um 
pequeno encontro de convívio e confraternização entre todos. 
Nesse dia alguns irmãos, casados, solteiros, ou viúvos, renovarão a 
sua Consagração ao Amor Misericordioso do Coração de Jesus, 
fazendo o firme propósito de viver sempre na Graça de Deus e 
comprometendo-se a trabalhar para procurar os ‘irmãos Pródigos’ 
e ajudá-los a voltar à «casa do Pai». Também neste dia alguns 
irmãos farão esta Consagração pela primeira vez.  

 
É sempre um dia de grande alegria, por esta generosidade e 
renovação desta entrega ao Senhor e pelo encontro com 
todos os irmãos. Glória ao Senhor pelas maravilhas que 
realiza! 

 

A ALMA QUE MAIS ME AGRADA É AQUELA 
QUE CRÊ FIRMEMENTE NA MINHA BONDADE 

E A MIM SE ENTREGOU PLENAMENTE: 
CONCEDO-LHE A MINHA CONFIANÇA E DOU-

LHE TUDO O QUE ME PEDE.  
(Jesus a Santa Faustina, Diário nº 453) 
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O PALPITAR DO CORAÇÃO DE DEUS 

A MISERICÓRDIA 
 

No Evangelho (Jo 20,19-31), o verbo ver aparece várias 

vezes «Os discípulos se alegraram por verem o Senhor» (Jo 

20,20); depois disseram a Tomé: «Vimos o Senhor» (v. 25). 

Mas o Evangelho não descreve como o viram, não descreve 

o Ressuscitado, apenas destaca um detalhe: «Mostrou-lhes 

as mãos e o lado» (v. 20). Parece significar que os discípulos 

reconheceram Jesus desse modo: através das suas chagas. O 

mesmo acontece com Tomé: ele também queria ver «a 

marca dos pregos em suas mãos» (v. 25) e, depois de ter 

visto, acreditou (cf. v. 27). 

Apesar da sua incredulidade, temos de agradecer a Tomé, 

pois a ele não bastou ouvir dizer dos outros que Jesus estava 

vivo, e nem sequer com poder vê-Lo em carne e osso, mas 

quis ver dentro, tocar com a mão nas suas chagas, os 

sinais do seu amor. O Evangelho chama Tomé de 

«Dídimo» (v. 24), ou seja, gémeo; e nisso ele é 

verdadeiramente nosso irmão gémeo. Pois também a nós 

não basta saber que Deus existe: um Deus ressuscitado, mas 

longínquo, não nos preenche a nossa vida; não nos atrai um 

Deus distante, por mais que seja justo e santo. Não: Nós 

também precisamos “ver a Deus”, de “tocar com a mão” 

que Ele tenha ressuscitado, e ressuscitado por nós. 

Como podemos vê-Lo? Como os discípulos: por meio das 

suas chagas. Olhando por ali, compreenderam que Ele não 

os amava a brincar e que os perdoava, embora entre eles 

houvesse quem O tivesse negado e O tivesse abandonado. 

Entrar nas suas chagas significa contemplar o amor sem 

medidas que brota do seu coração. Esse é o caminho. 

Significa entender que o seu coração bate por mim, por 

ti, por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, podemo-

nos considerar e chamar cristãos, e falar sobre muitos belos 

valores da fé, mas, como os discípulos, precisamos ver 

Jesus tocando o seu amor. Só assim podemos ir ao 

coração da fé e, como os discípulos, encontrar uma paz 

e  uma  alegria mais  fortes que qualquer dúvida  (cf. vv. 

19-20). 

Tomé,  depois  de  ter  visto  as  chagas  do  Senhor, 

 
 exclamou: «Meu Senhor e meu Deus!» (v. 28). 

Queria chamar a atenção para esse pronome que Tomé 

repete: meu. Trata-se de um pronome possessivo e, se 

refletimos sobre isso, podia parecer fora do lugar referi-

lo a Deus: como Deus pode ser meu? Como posso fazer 

que o Todo-poderoso seja meu? Na realidade, dizendo 

meu, não profanamos a Deus, mas honramos a sua 

misericórdia, pois foi Ele que quis “fazer-se nosso”. 

E, como numa história de amor, dizemos-Lhe: 

“Fizestes-vos homem por mim, morrestes e 

ressuscitastes por mim e agora não sois somente 

Deus; sois o meu Deus, sois a minha vida. Em vós 

encontrei o amor que eu procurava e muito mais, 

como nunca teria imaginado”. 

Deus não se ofende de ser “nosso”, pois o amor exige 

familiaridade, a misericórdia requer confiança. Já no 

início dos dez mandamentos, Deus dizia: «Eu sou o 

Senhor, teu Deus» (Ex 20,2) e reiterava: «pois eu sou o 

Senhor teu Deus, um Deus zeloso» (v.5). Aqui está a 

proposta de Deus, amante zeloso, que se apresenta como 

teu Deus; e do coração comovido de Tomé brota a 

resposta: «Meu Senhor e meu Deus!». Entrando hoje, 

através das chagas, no mistério de Deus, entendemos que 

a misericórdia não é mais uma das suas qualidades 

entre outras, mas o palpitar do seu coração. E então, 

como Tomé, não vivemos mais como discípulos 

vacilantes; devotos, mas hesitantes; nós também nos 

tornamos verdadeiros enamorados do Senhor! Não 

devemos ter medo desta palavra: enamorados do 

Senhor! 
 (Papa Francisco, II Domingo de Páscoa, 8 de abril de 2018) 
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A oração da fé salvará o doente 
Há uns anos, veio morar para 

a minha rua um senhor de idade 

avançada, falava bem com um 

familiar que mora na minha casa. 

Nestes diálogos percebemos que há 

mais de 60 anos que não se 

confessava. Mas, tinha feito a 

primeira Comunhão, a Profissão de 

fé, e também o Crisma, sabia rezar o 

Pai-Nosso e a Avé-Maria, etc. 

Contudo, quando saiu da sua 

terra natal, deixou de frequentar a 

Igreja. Tentei nessa altura que 

aceitasse fazer uma preparação para 

voltar a receber os sacramentos, mas 

notei que estava muito baralhado, 

devido à participação, durante 

vários anos, noutros encontros de 

religião não católica. Quando ficou 

mais debilitado teve de ir para um 

lar. Eu e mais uma senhora da 

paróquia fomos visitá-lo várias 

vezes, com a intenção de prepará-lo 

para se confessar, mas houve uma 

rejeição da parte dele. Mas, 

continuamos a visitá-lo e vendo o 

seu estado de saúde e a idade 

avançada, decidimos falar com o Sr. 

Padre para que fosse lá falar com 

ele. A verdade é que nessa visita 

administrou-lhe o Sacramento da 

Santa Unção, que recebeu com 

fervor. Confiamos no que diz S. 

Tiago no capítulo 5, 15 «A oração 

da fé salvará o doente e o Senhor o 

aliviará; e, se tiver cometido 

pecados, ser-lhe-ão perdoados». 

Sendo assim, confio na Eterna 

Misericórdia de Deus. 

Continuamos, como sempre, a rezar 

por ele.  

Louvamos o Senhor pela Sua 

paciência eterna!  
 

     (Uma Celulista – Fetias) 
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“Parece que Nosso Senhor se 

aborrece no tabernáculo, tem 

sede de amor, chama-nos, 

espera-nos. 

Um dos meus mais rudes 

suplícios, diz a Bem-Aventurada 

(Margarida Maria), era quando, 

diante 

 
 da aparição do Sagrado 

Coração, escutava estas 

palavras: 

 ”Tenho sede, mas uma 

sede tão ardente de ser 

amado pelos homens no 

Santíssimo Sacramento que 

esta sede me consome; e 

não encontro ninguém que 

se esforce, segundo o meu 

desejo, por me matar a 

sede, dando alguma 

correspondência ao meu 

amor”. 
 

 
 

Foi para responder a esta 

dolorosa lamentação que a 

Bem-Aventurada se esforçou 

por dar à devoção ao Sagrado 

Coração de Jesus uma forma a 

que podemos chamar 

eucarística.” (P. Dehon, Coroas de 

Amor, 1º mistério, 6ª meditação sobre 

a eucaristia) 
 

 

 
 

“O amOr 
fraterno, 
que ireis 

buscar ao 
Coração 

Eucarístico 
de Jesus, 
vos unirá 
verdadei-
ramente 

até 
formardes 

um só 
coração e 

uma só 
alma.” 

 (Padre Júlio Gritti, scj) 

 

 

 
HISTÓRIA 
 

As Missionárias do Amor Misericordioso do Coração 

de Jesus (MAMCJ) estão vocacionadas para a vida 

consagrada secular pela profissão dos conselhos evangélicos 

de castidade, pobreza e obediência.  

As MAMCJ foram fundadas em Portugal, na diocese 

de Lisboa, pelo Sr Padre Giulio Gritti, scj pertencente à 

Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus 

(Dehonianos). Este, nasceu numa localidade do Norte da 

Itália, Cologno al Serio, da província de Bergamo, em 29 de 

julho de 1924 e morreu a 31 de Dezembro de 2015, em Lisboa. 

Filho de uma família muito religiosa ingressou no seminário 

aos 11 anos tendo sido ordenado em 25 de junho de 1950. 

Poucos meses após a sua ordenação, veio para Portugal 

e aqui exerceu todo o seu ministério sacerdotal, até à sua 

morte. 

Em 1985, Giulio Gritti, foi fortemente tocado por 

Deus, ao fazer as leituras do Domingo, do ano B, do III 

Domingo da Páscoa, que dizem: «Portanto, arrependei-vos, e 
convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados» 

(Act 3, 19); «Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não 
pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o 
Justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de 
propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas 
também pelos do mundo inteiro.» (1 Jo 2, 1-2); «havia de ser 
pregado em Seu nome o arrependimento e o perdão dos 
pecados…» (Lc 24,47). 

Inspirado por esta Palavra de Deus, que falava tanto 

da necessidade de anunciar o arrependimento e o perdão dos 

pecados e ao mesmo tempo a confiança absoluta em Jesus 

Cristo Misericordioso, nosso Salvador e tendo em conta a 

situação do mundo que se afastou tanto da casa do Pai, Giulio 

Gritti, pensou em criar uma comunidade de missionários(as): 

leigos(as) consagrados(as), colaboradores (leigos) e 

sacerdotes que teriam como centro da sua espiritualidade o 

Amor Misericordioso do Coração de Jesus e o Seu anúncio 
àqueles que andariam mais afastados «da casa do Pai». 

Assim, começou por formar um grupo de leigos, os 

Colaboradores, que assumem um compromisso, que 

anualmente renovam. Estes comprometem-se a viver a  

mesma espiritualidade das MAMCJ e a colaborar na mesma 

missão. 
 

Em 1992, ultrapassadas as dificuldades 

próprias do início de todas as Obras, Giulio Gritti, 

fundou as Missionárias do Amor Misericordioso do 

Coração de Jesus. Estas consagradas vivem na sua 

condição e no âmbito dos seus empenhos sociais, nas 

suas diversas profissões, nas suas famílias, sós ou 

em grupos fraternos. E, aí nos seus ambientes 

procuram levar esse grande anúncio do Amor 

Misericordioso.  
 

ESPIRITUALIDADE 
 

Tem como cerne a confiança e o anúncio do 

Amor Misericordioso do Coração de Jesus. 

        Além disso, é central a espiritualidade, que 

nos foi deixada pelo venerável Padre Leão Dehon:  

 Amor e Reparação ao Coração de Jesus; 

 Oblação, disponibilidade e abandono em tudo 

à Vontade de Deus; 

 Espiritualidade eucarística, que leva, 

diariamente, para além da participação na 

Santa Missa, à Adoração de Jesus vivo na 

Eucaristia.  
 

MISSÃO 
 

É a de “reevangelizar” o mundo, imitando 

Jesus que veio anunciar aos homens o Amor e a 

Misericórdia do Pai; Colaborar com Ele para fazer 

crescer a alegria no céu e no coração dos irmãos; 

Anunciar a misericórdia e o perdão do Senhor, 

através dos mais variados modos e meios, segundo os 

tempos e lugares, em diálogos individuais ou 

coletivos, através de encontros, visitas, retiros, 

missões populares, peregrinações, Células 

Missionárias e outros diversos meios de 

comunicação. 

LEVAR AS PESSOAS A COLOCAREM-SE, A 

VIVEREM E A CRESCEREM NA GRAÇA 

SANTIFICANTE É A SUPREMA MISSÃO 

DOS/AS MISSIONÁRIOS/AS DO AMOR 

MISERICORDIOSO DO CORAÇÃO DE JESUS. 
 

TESTEMUNHO VIVO 


