1. Consagração
No passado dia 29 de setembro, Festa dos arcanjos S.
Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, o Constantino, depois
de ter feito o seu percurso de preparação, professou os
seus votos de Pobreza, Castidade e Obediência; deste
modo, passou a fazer parte da família espiritual dos
Missionários do Amor Misericordioso do Coração de
Jesus. Presidiu à celebração o Sr. Padre Jacinto Farias
e contou com a presença de numerosos colaboradores,
benfeitores e amigos desta família espiritual.
Foi um dia de muita alegria por ter sido um passo
importante na concretização do setor masculino desta
obra; também é sinal que esta obra fundada pelo Padre
Júlio Gritti continua a dar os seus frutos. Por isso,
damos glória a Deus pelas suas maravilhas e rezamos
para que esta família missionária se desenvolva e
frutifique cada vez mais.
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2. Retiro quaresmal em Fátima
Informamos que de 15 (sexta feira, com o jantar) a 17
(domingo, com o almoço) de março de 2019 vai
realizar-se o retiro de Quaresma aberto a toda a gente,
na casa de retiros de Nossa Senhora das Dores. É um
momento de silêncio e de encontro pessoal com Deus,
que vale apena participar. Para inscrições contactar a
Lurdes – 960064389.

3. Encontro Espiritual
No dia 28 de outubro, no Centro de Espiritualidade de
Alfragide, realizou-se um encontro espiritual, com a
efusão do Espírito
Santo,
organizado
pelas Missionárias do
Amor Misericordioso
e orientado pelo
Padre Carlos Silva,
onde participou um
grupo numeroso de
pessoas. O próximo
encontro está marcado para o dia 24 de fevereiro de
2019.
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COMO TE ENCONTRAS,
DISTRAÍDO OU ATENTO?
Já no início deste novo Tempo Litúrgico, o Tempo do
Advento, busquemos algum momento de silêncio a fim
de olhar e meditar no seguinte trecho da Palavra de Deus:
«Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam,
casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em
que Noé entrou na arca; e não deram por nada até
chegar o dilúvio, que a todos arrastou. Assim será
também a vinda do Filho do Homem» (Mt 24, 38 – 39).
A partir deste texto bíblico, podemos ver como Deus ao
longo da história da humanidade foi-se assumindo como
o Deus da misericórdia, que quer conduzir o homem e
salvá-lo das suas misérias. Mas nem sempre o amor
misericordioso de Deus encontrou essa correspondência
desejada no dia-a-dia da vida do homem.
Ora, o Tempo do Advento, continua a ser esse tempo em
que se manifesta a misericórdia de um Deus que nunca
desiste do homem; que, para além da promessa da última
vinda de forma gloriosa, também está sempre a vir na
vida de cada um singularmente. Mas, para isso, é preciso
estar atento e aberto para que a Palavra de Deus ilumine
a sua vida. Quer dizer é preciso que a Palavra de Deus
seja a chave de leitura dos acontecimentos da nossa vida.
Entretanto, nos tempos que correm, porque não estamos
abertos para acolher a misericórdia de Deus, que se
manifesta na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo? Porque
não deixamos que a Palavra de Deus ilumine as nossas
vidas? Se calhar porque vivemos como no tempo de Noé.
No trecho do Evangelho acima citado, S. Mateus deixanos um retrato de como eram os homens e mulheres no
tempo de Noé: comiam e bebiam, casavam-se e davamse em casamento, e não se aperceberam da vinda do
dilúvio porque estavam mergulhados nos prazeres
mundanos. Aqui casar-se e dar-se em casamento pode ser
interpretado no sentido negativo, isto é, no sentido de
busca duma realização longe de Deus; pois, hoje, as
pessoas estão mais concentradas na felicidade aqui na
terra. É comum, às vezes, ouvir-se dizer que é preciso
aproveitar a vida o máximo que se pode, porque amanhã

já não existimos. Esse modo de viver e pensar não nos
deixa margem para pressentir a vinda e a presença de
Cristo na nossa vida, pois estamos surdos e cegos. Surdos
pela azáfama em que nos metemos e cegos porque o nosso
olhar está focado nas coisas deste mundo.
Afinal, como te encontras: distraído ou atento? Estás
preparado para a vinda do Senhor na tua vida? Por acaso,
não te identificas com os homens e mulheres do tempo de
Noé, perdidos nas paixões efémeras deste mundo?
A propósito, neste Advento, Jesus vem para te lembrar
que os céus e a terra passarão, mas a Sua Palavra não
passará; que aquilo que colocas como esperança última
para a tua vida, para o teu sonho, para a tua forma de estar
e de ser feliz neste mundo nada disso preencherá a tua
felicidade. Se queres ser verdadeiramente feliz, coloca
Cristo como chave de leitura para toda a tua vida.
Advento, portanto, pode ser esse tempo oportuno para
que Cristo nasça e renove a tua vida. Mas, para isso, é
preciso que coloques a tua vida em estado de graça,
fazendo uma boa confissão dos teus pecados; pensar o
quanto tens procurado a felicidade neste mundo, um
mundo que está a passar e que vai ser engolido pelo
dilúvio de Noé; um mundo que só te ilude, te seduz, mas
não te dá a verdadeira felicidade. Cada pecado que
cometes é um ato de fé numa promessa de felicidade falsa,
que procuras num sentido e horizonte errados.

Alegria do encontro com Deus
Tenho uma amiga, que o somos há
muitos anos.
Esta amiga é uma pessoa muito
crente, mas a vida dela tem sido
muito atribulada. O casamento não
correu bem. Além disso, tem uma
irmã inválida, que não é autónoma e
de quem tem que cuidar; e outras
dificuldades que teve de enfrentar
no decurso da sua vida. Por isso,
posso dizer que a vida dela tem sido
muito complicada e nada fácil. Com
todas estas dificuldades a minha
amiga não era muito praticante, nem
sempre ia à Missa aos domingos.
Eu quando ia a Fátima, convidava-a
sempre para ir comigo e ela só não
ia, se de facto não pudesse.
Mas, nesta minha amiga, o que me
incomodava muito, é que ela
quando ia à Missa, comungava, mas
não se confessava. E, apesar de eu já
lhe ter dito que ela não devia fazer
isso, continuava a fazê-lo.
Já lhe tinha dito várias vezes, que
ela só tinha que ir ter com o Sr.
Padre da paróquia e ter uma
conversa com ele. Mas na verdade
ela nunca tomou essa decisão.
Graças a Deus, em outubro deste
ano, realizou-se um encontro, com a
Efusão
do
Espírito
Santo,
organizado pelas Missionárias do
Amor Misericordioso, no Seminário
de Nossa Senhora de Fátima, em
Alfragide, e eu convidei-a a
participar.
Pensei: seria tão bom que esta
minha amiga se confessasse. Tenho
que ver se arranjo maneira disto se
proporcionar hoje. Até falei com
uma missionária, para ver se
poderia ajudar.
Durante a manhã fui-lhe falando
dessa possibilidade e dizendo-lhe
que não custa nada. Disse-lhe: vais
e tens uma conversa com o
sacerdote. Mas ela estava muito
receosa, porque dizia que não sabia

o que ia dizer, nem se lembrava há
quantos anos não se confessava,
mas já tinham passado mesmo
muitos anos. Por graça de Deus, a
seguir ao almoço houve confissões
e consegui que que a minha amiga
se confessasse.
A missionária acompanhou-a e
falou com o Sr. Padre sobre a
dificuldade que ela sentia, de forma
que o caminho ficou aberto.
Quando saiu da confissão, disse-lhe:
então custou alguma coisa? Cheia
de alegria abraçou-me e disse-me:
“estou tão bem, estou tão leve”. Ela
ficou realmente feliz e eu também.
Era uma situação que me
preocupava realmente. Mas hoje
quero louvar o Senhor, por esta
graça que concedeu à minha amiga
e que a mim me encheu o coração de
alegria. Glória ao Senhor, pela Sua
infinita
Misericórdia,
que
pacientemente nos espera de braços
abertos, para nos perdoar e encher
da sua Paz e Amor! (uma amiga)

Põe só em Deus a tua
confiança; reconhece
diante d´Ele a tua
pobreza e incapacidade.
Espera tudo da sua
grandíssima
misericórdia: o Espírito
sopra onde quer.
Quando este fogo
devorador vem a nós,
parece que devia
reduzir-nos a cinzas,
mas não, não o faz.
No extremo do seu
amor, deseja
transformar-nos e
mudar-nos no seu
próprio amor; quer
tornar-nos um com Ele,
no Pai
(Libermann).

O apostolado
não é coisa
supérflua nem
algo facultativo,
deixado ao
arbítrio da
generosidade de
cada um. Mas
um dever
formal de todo
o cristão,
proveniente da
sua própria
natureza. Por
isso, não se
pode ser um
verdadeiro
cristão sem o
cumprir.
Padre Júlio Gritti, scj)

Ao celebrar a Festa do Natal,
não te esqueças que ela é
resultado
do
amor
misericordioso de Deus por ti;
que O leva a deixar a sua
condição divina para vir ao teu
encontro, para te mostrar,
através da sua palavra e gestos
concretos, o quanto Ele te ama
e te quer conduzir para o seu
reino, onde a vida é eterna. Tal
misericórdia tornou-se viva,
visível e atingiu o seu ápice em
Jesus de Nazaré, que revela o
rosto da misericórdia de Deus.
Por isso, neste Natal, não feches
o teu coração à misericórdia de
Deus que, através do Menino
Jesus, te quer resgatar de todas
as tuas contingências humanas.
Deixa-te guiar pela luz de Jesus

Estimados/as
Benfeitores, colaboradores e amigos,
Às portas da Festa do Natal do Senhor (2018), aproveitando a oportunidade, vimos para
vos dirigir apenas três palavrinhas:
A primeira, levar ao vosso conhecimento o quanto estamos gratos pelo modo como, em
nome de Cristo, têm manifestado a vossa generosidade em tudo que fazem e dão à obra
dos/as Missionários/as do Amor Misericordioso do Corações de Jesus. Nós cremos
piamente que Deus vos recompensará…
A segunda, a partir da narrativa do dilúvio no tempo de Noé, onde só se salvou quem foi
capaz de escutar o Senhor que se revela nas circunstâncias do tempo, imploramos a que
organizeis e planeeis a vossa vida não em torno das futilidades e coisas inúteis, mas sim
no horizonte daquela estrela que guiou os magos até à fonte da salvação, à fonte da
saciedade humana. E essa fonte é o próprio Menino Jesus, o Salvador.
Finalmente, a terceira, em gesto de gratidão, desejamos a todos vós e às vossas famílias

Pelos/as Missionários/as

Lurdes

