- Todas as sextas-feiras, em Massamá, às 21h reúne um
grupo de oração, aberto a todos os que queiram participar.
Nas 1ªs sextas há Eucaristia às 19h.
1. Preparação do Ano Missionário
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- Todas as Quartas e sexta feiras, às 15h, na capela das
No passado dia 14 de julho, reuniu-se em Massamá,
na casa das Missionárias um grupo de Colaboradores
e amigos desta família missionara, para rezarem e
refletirem sobre o ano missionário proposto pela
CEP, para 2018/2019. O referido encontro resultou
bastante interessante e enriquecedor, pelas partilhas e
perspetivas dos diversos grupos de trabalho. Com a
ajuda de Deus e a nossa determinação esperamos por
em prática as diversas propostas apresentadas.

missionárias, temos uma tarde de oração, mediante a
Adoração Eucarística, reza do Terço da Divina
Misericórdia e o da Nossa Senhora, e outras orações,
seguido de momentos de silêncio para o encontro pessoal
com Deus. Lembramos que as ditas tardes de oração estão
abertas a todas as pessoas que desejam participar.

4. Padre Jacinto em Angola

2. Três novas Colaboradoras

Este ano, entre vários motivos para a ação de graças
a Deus, temos a presença de três novas colaboradoras
que fizeram o seu compromisso no passado mês de
junho de 2018. Não há maior alegria que colocar
aquilo que nos é mais precioso, a vida, ao serviço de
Deus. Continuemos a rezar por elas para que sejam
fiéis nessa caminhada ao encontro do Senhor da vida.

3. Atividades para o novo ano Pastoral

-

Todos os 2ºs Sábados do mês, na casa das
missionárias, em Massamá há um Encontro de
Formação, aberto a todas as pessoas às 15h, seguido
de Eucaristia às 17h.

-

Todos os 4ªs Sábados do mês, Celebração da
Divina Misericórdia, na Igreja de S. Paulo (em
Lisboa, perto do Cais do Sodré), com início às 15h,
com a oração do terço da misericórdia, seguido de
reflexão e Adoração eucarística, terminando com a
Eucaristia às 17h.

O Sr. Padre Jacinto Farias, como Assistente Espiritual
dos/as MAMCJ, de 8 a 13 de Agosto de 2018, esteve
em Angola acompanhado pelo Constantino. A sua
deslocação visou o encontro com o Sr Arcebispo de
Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias e a visita ao
Seminário Maior o Bom Pastor, Benguela, onde as
MAMCJ têm alguns jovens em formação com o desejo
de viver a nossa espirituailidade de Amor e Reparação
ao Sagrado Coração de Jesus.

1. FAZ SENTIDO O
SOFRIMENTO?
O objetivo é apresentar algum fundamento que nos ajude a
lidar com o sofrimento. Penso que todos concordamos que
quem nos ama sofre connosco e quem sofre connosco
também nos ama. Na nossa vida, a partir de gestos,
conseguimos perceber se determinada pessoa nos ama ou
não. Sim, mas o amor enquanto conceito, exige fé, no
sentido da certeza que alguém nos ama. A esposa tem que
ter fé que o esposo a ama, e vice-versa. Assim, pela fé, os
cristãos têm a certeza que alguém os amou e sofreu por
eles, e que lhes promete algo mais, e a quem os cristãos
oferecem tudo, até os sofrimentos, em correspondência de
amor.
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Deste modo, os cristãos, enquanto corpo eclesial são esposa
de Cristo, e Ele está a preparar o casamento, as núpcias no
céu para nós, que somos a sua esposa. Mas o que faz a
esposa na noite das núpcias? É ir despedindo os convidados,
um por um, porque precisa criar solidão para estar com o
esposo. E aqui está o cerne do problema do sofrimento da
vida, porquanto nos vai dando experiência de solidão e de
despedida. Nós temos que aprender a despedirmo-nos da
vida e desapegarmo-nos das coisas, das capacidades, da
saúde, da família, etc., em virtude do grande encontro

nupcial que nos espera no céu. Só é possível viver
assim, relativizando os sofrimentos, quem tem
uma fé robusta. De contrário, seriamos como os
pagãos, que vivem o desespero do aproximar da
morte; que sentem que nada podem fazer; que
veem a vida a passar e que são incapazes de detêla; que veem que as energias, a saúde, as
possibilidades vão faltando; e que veem a vida a
escorregar pelos dedos, e não podendo fazer nada,
entram em desespero e angústia. Desesperados
que andam, os pagãos, a todo o custo, lutam por
aumentar a qualidade de vida, com viagens para
cá e para lá, mas tudo é um vazio, porque no fim
da linha está o sofrimento, está a morte. A esse
respeito dizia um Padre:
Como é triste a vida dos pagãos! É como a
alegria do carnaval, que termina na tristeza de
4ªfeira de cinzas. Como é triste a alegria do
sábado à noite quando as luzes dos salões
noturnos se apagam! Depois de uma noite
eufórica, temos uma pessoa com mau humor e
triste de ressaca. Assim vivem os pagãos.
Ao passo que os cristãos vivem os sofrimentos
como uma noiva que se prepara para as núpcias,
certos que o noivo, que é Cristo, morreu por eles
dando o seu corpo. Perante os sofrimentos, até
casos de doenças terminais, pela fé, os cristãos
vivem a convicção da certeza que estão a entrar na
solidão das felizes promessas nupciais. Quando
uma mulher vai dar à luz, ela se inquieta e entra
em angústia, porque sabe que se aproxima a hora.
Mas depois ela se alegra… Assim é o sofrimento
dos cristãos. Conscientes de que são inevitáveis os
sofrimentos neste mundo, os cristãos, alegram-se
na promessa da felicidade eterna. Vivendo os seus
problemas assim, eles são a luz no meio desta
sociedade, porque no fundo das suas desgraças
existe uma alegria que advém da certeza das
promessas de Cristo.

Testemunho vivo
NA TUA VIDA
DEUS ACIMA DE TUDO

Depois da troca de algumas breves
palavras, gera-se um clima de grande
cordialidade, o que levou o senhor a
sentir-se confiante e seguro na partilha
da sua história de vida, podendo, desta
feita, encontrar alguém que o ajudasse
na reaproximação e integração na
Igreja. O senhor sentia um grande
desejo de receber o Sacramento da
Reconciliação, mas não sabia muito
bem como fazer. Neste sentido, a
missionária teve um papel importante,
que o levou a aproximar-se do
sacerdote, com grande confiança, na
certeza de que, quem o recebia era
Jesus Misericordioso, que o queria
purificar e dar-lhe uma nova vida.
Sentiu-se muito feliz com este regresso
à casa do Pai Misericordioso!
Doravante
o
compromisso
e
disponibilidade da missionária em
ouvi-lo e acompanhá-lo sempre,
mudou a vida do senhor, dando-lhe
motivos para viver feliz, mesmo no
meio do vazio familiar. Para o senhor,
a missionária é uma graça de Deus que
o ajudou a colocar-se firmemente no
caminho da salvação.
Sentindo-se tão feliz e tão tocado por
Deus, o senhor sistematicamente
telefona para a casa das missionárias
manifestando essa alegria e gratidão
por um encontro que mudou a sua vida.
Com a prática cristã, Eucaristia diária,
reza do terço e outras formas de oração,
o senhor confessa ter feito uma
experiência de encontro com Deus. Por
isso, apesar da sua problemática
familiar, hoje, ele vive sereno. A única
coisa de que se arrepende é ter colocado
a sua família acima de Deus. Portanto,
este senhor vem despertar a nossa
consciência no sentido de que nunca
podemos substituir por nada o lugar de
Deus na nossa vida. Tudo que temos e
fazemos é para glória e honra de Deus.

Nem sempre levamos a sério aquela
verdade, de que tudo o que nos
acontece na vida é permitido ou
querido por Deus e do qual Ele tira
sempre um bem maior. Deus fala-nos
de diversos modos, até no mal que
nos sucede pode aí querer dizer-nos
algo. Ou seja, no plano da fé, até o
mal pode ter uma força corretiva.
Acompanhemos
o
seguinte
testemunho:
Um senhor que é muito crente, mas
por alguma altura da vida, afastou-se
da Igreja, passando a sua vida a girar
em torno da família e do trabalho.
Para esse senhor, fora da família,
parece que não existia mais nada,
pelo que a família estava no centro da
sua vida. Mas no decurso do tempo,
entre problemas e tensões naturais
das relações, a família desintegra-se.
O marido/pai, por um lado da
barricada, por outro, está a
mulher/mãe e os filhos. Sem
possibilidade de perdão e de
reconciliação à vista, extremam-se as
posições, o que levou a mulher/mãe e
os filhos a abandonarem o
marido/pai.
Habituado a viver em família, durante
esse tempo, depois de frustradas
tentativas de reaproximação, o senhor
ficou desorientado, porque se sentia
só e abandonado. Sem saber o que
fazer, assim como o Filho Pródigo,
arrependeu-se e decidiu voltar à
Igreja.
Como a graça e a Providência de
Enfim, Deus é TUDO na
Deus não faltam àquele que a Ele
procura e volta o seu coração, o nossa
vida,
mesmo
senhor em questão, um dia à saída da
Igreja, espontaneamente, encontrou- quando perdemos tudo.
se com uma missionária, que pela sua
simpatia o cativou.

2. PORQUÊ SOFRE O JUSTO?
Há não muito tempo, ouvia um clamor angustiado de
alguém que não compreendia o sofrimento do seu
familiar, o facto de ser uma pessoa honesta, justa,
sempre pronta para estender a mão a quem precisa e
cristãmente praticante. Ou seja, porque sofre uma
pessoa honesta e, às vezes, prospera aquela que é tida
como injusta, desonesta e egoísta? A própria Bíblia
fala-nos de Job, que era temente a Deus, mas que sofreu
imenso. Ora, porquê Deus age desse modo? É preciso
antes não perder de vista as palavras de Jesus: «que
aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a
perder a sua vida?» (Mc 8, 36). Neste sentido, mesmo
nas curas, a intenção de Jesus não se cingia
especificamente à parte do corpo doente, mas à
totalidade da pessoa, isto é, à sua salvação última. E por
isso, era comum ouvir-se de Jesus: «a tua fé te salvou».
Para dizer que a cura não é a finalidade última, mas sim
introduzir a pessoa na dinâmica da salvação. Quer dizer
que Deus relativiza o sofrimento, para dar mais ênfase
à vida eterna. Sim, se nos é difícil perceber a um Deus
que, na sua misericórdia, é capaz de perdoar tudo, sem
guardar uma nesga sequer de ressentimento (desde que
se dê lugar ao arrependimento), também nos é
impossível entrar na lógica de Deus sobre o sofrimento.
O grande problema, se calhar, é que somos educados
para a vida da terra e não para a vida do céu, para os
bens mundanos e não para os bens divinos, para a vida
efémera e não para a vida eterna. Às vezes, mesmo com
a evidência da nossa contingência, teimamos em aceitar
que a verdadeira felicidade devemos buscá-la não na
terra, mas em Deus. Aliás, Jesus não disse bemaventurados os bem-sucedidos nesta vida porque deles
é o reino desta terra. Mas sim, bem-aventurados os
pobres em espírito porque deles é o reino dos céus.
Insisto, a nossa dificuldade está em estarmos muito
voltados para terra e para a prosperidade aqui e agora.
Temos que fixar isto: Deus quer a nossa salvação
final. Deus tem um objetivo, tem uma visão muito
diferente da nossa. Nós, muitas vezes, estamos
imersos nos nossos problemas, na nossa faina diária,
nas nossas preocupações do dia-a-dia. E por causa
disso, nós temos uma tendência de esquecer a
finalidade desta vida. Nós fomos colocados aqui para
preparar o nosso céu, a nossa salvação eterna. Por
isso, Deus não vai fazer tudo para impedir que
soframos, mas Ele quer fazer de tudo para a salvação
das nossas almas.
Vejamos o grande mistério: Deus, que é todo-poderoso,
podendo eliminar o sofrimento, Ele próprio entra na

nossa história para sofrer connosco. Esse agir de
Deus é a verdadeira resposta acerca do sofrimento:
Deus não quis eliminar o sofrimento humano, mas
quis mudar o seu sentido. Sim, como misericordioso
que é, Deus pode agir curando as pessoas, eliminando
o sofrimento; mas o Seu foco principal é a salvação
eterna das almas. Neste sentido, Deus pode permitir
que uma pessoa justa sofra, porque o fundamental
para Ele é a nossa salvação. Deus cura uma doença
quando essa cura irá ajudar a salvação eterna da
pessoa curada. Deus conhece muito mais do que nós
conhecemos e vê muito mais do que nós vemos.
A Igreja, mesmo o próprio Jesus na relação com os
apóstolos, nunca prometeu a ninguém uma vida
regalada neste mundo. Antes pelo contrário,
anunciou o Evangelho da cruz, que se iria consumar
em Jerusalém. E temos presente o que Jesus disse a
Pedro quando, com a sua lógica humana e mundana,
o queria desviar do caminho de Jerusalém, o caminho
onde se devia consumar o sacrifício. No entanto,
pode-se, sim, viver alguma felicidade aqui na terra,
mas sempre será uma felicidade misturada com
frustração, alegria com um pouco de tristeza, o prazer
com um pouco de dor. Não existe aqui realidade sem
defeito e sem mancha.
Por isso, se alguém nesta vida leva uma vida
desonesta, mas usufrui de todo o tipo de regalias
materiais, invejá-lo é não perceber o quanto isso é
vazio e não preenche. Santo Agostinho, neste
sentido, afirma:

Todos, certamente, procuram a felicidade, e
não existe no género humano pessoa que
não concorde com esta afirmação. Então,
como vos hei-de procurar, Senhor? De
facto, quando vos procuro, meu Deus, é a
vida feliz que eu procuro. Faz com que vos
procure sempre, de modo que a minha alma
possa viver, porque tal como o meu corpo
vive da minha alma, assim a minha alma
vive de Vós.
É efetivamente isso. O nosso corpo recebe vida não
do bem-estar, do acumular de riquezas e prazeres
deste mundo, mas sim da alma, que, por sua vez,
recebe vida diretamente de Deus. Então, a felicidade
que vem da nossa alma é a única que pode sustentar
o nosso corpo. E aqui está a verdade: só Deus pode
satisfazer o ser humano na sua totalidade.

