
 

 

 
 
 

A missionária Lurdes Xavier, no mês de janeiro deslocou-

se alguns dias a Angola, onde foi acolhida pela 

Comunidade das Irmãs Mamã Muxima, fundadas pela 

Irmã Catarina. Desde o aeroporto até casa; desde o 

primeiro ao último dia, não há palavras para descrever 

tanta generosidade e hospitalidade! Não nos deixaram 

faltar nada e procuram integrar-nos o melhor possível, na 

realidade eclesial e social de Angola, especialmente na 

realidade da diocese de Luanda. Só Deus as pode 

recompensar por tudo o que fizeram e continuam a fazer 

por nós. 

 
Um dos objetivos desta viagem foi realizar um encontro 

formativo com os jovens seminaristas de filosofia, que 

estão em contato connosco e que pretendem, se Deus 

quiser, um dia, fazer parte desta família do Amor 

Misericordioso do Coração de Jesus. Foram uns dias que 

ajudaram estes jovens num maior aprofundamento da sua 

vocação, crescimento espiritual e no espírito de 

comunhão fraterna, nesta família missionária. 

Um outro objetivo, 

passou pelo encontro 

com o Sr Arcebispo 

de Luanda, Dom 

Filomeno Vieira 

Dias, que mais uma 

vez, e como é 

habitual, nos recebeu  
 

duma forma muito calorosa e paternal. 

O Constantino, depois de ter feito, em Portugal, o seu 

percurso formativo de integração nesta família 

missionária do Amor Misericordioso, regressou a 

Angola, estando este ano a fazer um estágio, integrado 

no seminário maior de Luanda. Rezamos por ele, para 

que o Senhor o continue a conduzir, para que possa 

realizar a vontade de Deus na sua vida. 

 

 

 
De 15 a 17 de março, realizou-se o nosso habitual retiro 

quaresmal em Fátima, orientado pelo Sr. P. Jacinto 

Farias, sobre a chamada à santidade no mundo atual. 

Num mundo cuja a identidade dos cristãos é reconhecida 

pela vivência das bem-aventuranças. 

É pelas opções na vida concreta, pelo testemunho que 

reconhecerão quem realmente somos: cristãos! 

 
No final todos se sentiram satisfeitos, glorificando o 

Senhor, por estes dias de encontro mais profundo com Ele. 
 

 
 
Foi com profundo pesar que, as Missionárias do Amor 

Misericordioso do Coração de Jesus, tomaram 

conhecimento da morte do Sr. Pe. Carlos Silva, 

dehoniano, no passado dia 5 de março, em Fátima. 

Agora junto de Deus, certamente, o P. Carlos, intercederá 

para que o desejo que tinha na terra, continue a frutificar. 

O desejo de que, o Espírito Santo entrasse, como um 

furacão ou como uma brisa suave, na vida de muitos 

homens e mulheres e os despertasse do seu sono espiritual 

e lhes transformasse a vida inteira. 

Louvamos o Senhor pelo 

dom da sua vida e pela sua 

generosidade ao serviço 

de Deus e da Igreja. 

 Padre Carlos descanse em 

paz e louve agora, 

continuamente, o Pai, o 

Filho e o Espirito Santo,  
 

dando-Lhe  toda  a  honra  e toda a glória! 

 

ENCONTRO ESPIRITUAL – 26 DE MAIO 
O Sr. Pe. Carlos tinha programado fazer um encontro 

com a Efusão do Espírito Santo, no dia 26 de maio de 

2019, das 9h às 18 h, no centro de espiritualidade de 

Alfragide. Ele partiu para junto de Deus, mas vamos dar 

continuidade a este seu desejo. O encontro vai realizar-

se, organizado pelas missionárias e com a presença do 

Sr Pe. Pedro Coutinho, scj, que pertence à mesma 

congregação do Sr Pe Carlos.  
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MUDANÇA, PARA UMA VIDA 

NOVA E PLENA 
 

Sinto que algo na minha vida deveria mudar? Ou sinto-

me plenamente satisfeito na situação em que me 

encontro? Talvez, na rotina do dia-a-dia, nunca tenha 

colocado estas questões. Mas, hoje é o dia favorável, hoje 

é o dia da salvação, que Deus me oferece. Tenho de parar 

e olhar para a minha vida, hoje mesmo, amanhã pode ser 

tarde. 

Preciso escutar com muita atenção o que Deus, hoje, me 

quer dizer e confrontar a Sua Palavra com a minha vida. 

Diz-me o Senhor: não confies nas tuas riquezas (…) Não 

sigas o teu instinto nem a tua força, para satisfazer as 

paixões do teu coração. Não digas: «Quem poderá 

dominar-me?» (…)  Não digas: «Pequei e nenhum mal 

me aconteceu» (…) Não estejas tão seguro do perdão, 

acumulando pecado sobre pecado. (…) Não demores a 

converter-te, nem vás adiando de dia para dia (…) (Cf 

Sir 5) 

E, o Senhor, continua a falar-me, animando-me, através 

da Sua Palavra: O Senhor permite que voltem para Ele 

os que se arrependem e reconforta aqueles que tinham 

perdido a esperança. Converte-te ao Senhor e abandona 

o pecado. Volta-te para o Altíssimo e afasta-te da 

injustiça (…) (Cf Sir 17) 

 Estas palavras fortes do Senhor, são uma grande 

interpelação para parar e pensar. E, quando paro, de facto, 

reconheço que, há tanta coisa na minha vida para mudar. 

Chego a entristecer-me, por ver quanto sou pecador. 

Sinto-me um pouco desanimado, triste, angustiado, sem 

saber o que fazer.  

É o momento de olhar a minha realidade, mas à luz de 

Deus. Com a graça do Espírito Santo, o reconhecimento 

do meu pecado, com essa luz divina, não me leva a cair 

no desespero, mas, faz-me compreender que, pela 

Misericórdia de Deus, a minha vida pode transformar-se 

radicalmente. Porque ‘A misericórdia é amor que vê  

a miséria alheia e a sente como se fosse própria, 

desejando loucamente irradiá-la da melhor forma 

possível. É assim que Deus nos ama. Ele olha para 

a nossa fraqueza e para as nossas falhas... E não só 

se compadece da nossa miséria, mas intervém 

ativamente para que nos vejamos livres dela. O 

amor de Deus, em contato com a nossa miséria, com 

o nosso pecado, torna-se misericórdia, um amor 

misericordioso que nos quer libertar da nossa 

miséria, do nosso pecado e dar-nos uma vida nova’ 

(P. Carlos), 

Se por um lado me reconheço pecador, ao mesmo 

tempo, tenho a certeza da Redenção e da infinita 

grandeza da Misericórdia Divina. Jesus deu a sua 

vida por mim. Sim, é verdade que sou pecador, mas 

um pecador redimido, salvo, liberto, restaurado, 

transformado. Pois, Jesus, no dia da Sua 

Ressurreição disse aos seus apóstolos: «Recebei o 

Espírito Santo.
 

Àqueles a quem perdoardes os 

pecados, ficarão perdoados; àqueles a quem os 

retiverdes, ficarão retidos. (Jo 20, 23). Aqui está a 

grande graça que Jesus nos oferece, pela Sua grande 

Misericórdia: dar aos Seus Apóstolos o poder de nos 

perdoar os pecados. E sempre que recorremos a este 

Sacramento da Reconciliação, temos a certeza de 

sermos realmente perdoados. 

Por isso, a Plavra de Deus nos aconselha: Louva o 

Senhor enquanto viveres, louva-O enquanto 

tens vida e saúde, louva a Deus e glorifica-O 

pela Sua Misericórdia. Como é grande a 

misericórdia do Senhor e o Seu perdão para os 

que a Ele se convertem! (Cf Sir 17) 

A Quaresma é este tempo favorável, para com Cristo 

morrermos, para tudo o que desagrada a Deus na 

nossa vida, darmos morte ao pecado, para com Ele e 

pela ação do Espírito Santo ressuscitarmos para uma 

vida nova, plena de Amor a Deus e aos irmãos! 
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TESTEMUNHO VIVO 

 

COM DEUS TUDO MUDA 

 

Como habitulmente, depois da 

Missa, costumo ficar a rezar mais 

um pouco. Reparei que na Igreja 

tambem tinha ficado uma Senhora 

que mostrava estar muito aflita. 

Procurei saber se poderia ajudá-la 

nalguma coisa. Quando saímos, 

começou a desabafar comigo, 

dizendo-me que tinha uma filha 

que, se juntou com um homem e 

que já tinha um menino. E, já há 

mais de um ano, que o homem, com 

quem a filha se juntou, a proibiu de 

contactar a filha e de ver o neto. A 

senhora estava realmente 

tristíssima com esta situação.  

Procurei confortar a senhora e 

aconselhei-a a aproximar-se mais 

do Senhor, começando por fazer 

uma boa confissão, não faltar à 

Missa aos Domingos, a fazer mais 

visitas a Jesus no sacrário, a passar 

mais tempo em adoração.  

A senhora aceitou os meus 

conselhos e decidiu mesmo 

confessar-se, pois já há muito 

tempo que o não fazia. Eu também 

a animei, para que não se 

preocupasse com o que ia dizer ao 

senhor Padre, porque ele iria ajudá-

la. Contudo, falei-lhe da 

necessidade de ser sincera, dizer 

tudo, porque o Senhor é 

Misericordiso e compassivo e está 

sempre disposto a perdoar-nos 

desde, que realmente estejamos 

arrependidos do mal que fizemos. 

A senhora deciciu mesmo 

confessar-se, e o mais maravilhoso 

é que no dia seguinte à sua 

confissão, a filha veio ao seu 

encontro e trouxe o neto para ela o 

ver. A senhora ficou felicíssima e a 

partir daí as relaçoes melhoraram.  

São mistérios, mas a verdade é que, 

quando nos aproximamos de Deus  

de verdade tudo melhora na nossa vida. 

A senhora quando me vê agradece-me 

sempre. Eu só lhe digo louve o Senhor 

pela sua Misericórdia e reze sempre, 

porque pela oração tudo se consegue e 

não se afaste dos sacramentos. 
                                      (uma colaboradora) 

 

 

DESEJAMOS 

SANTAS E ALEGRES 

FESTAS PASCAIS 

AOS NOSSOS 

ESTIMADOS 

LEITORES, 

COLABORADORES, 

CELULISTAS, 

BENFEITORES E 

AMIGOS! 

 

 
CRISTO 

RESSUSCITOU! 

ESTÁ VIVO! 

ALELUIA! 
 

 

  

   

 
 

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA 

DIA DE GRAÇAS EXTRAORDINÁRIAS 

DE JESUS MISERICORDIOSO 
 

    “Neste dia estão abertas as entranhas da Minha 

Misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre 

aquelas almas que se aproximarem da fonte da Minha 

Misericórdia. A alma que for à Confissão e receber a 

Sagrada Comunhão obterá a remissão total das culpas e 

das penas. Nesse dia estão abertas todas as comportas 

divinas pelas quais se derramam as graças”. (D. 699) 

Para obter estas grandes graças que o Senhor promete é preciso: 

a confiança na Misericórdia de Jesus; o amor ativo para com o 

próximo; estar em graça, recorrendo ao perdão de Deus, através 

do Sacramento da Reconciliação e recebendo dignamente a 

Sagrada Comunhão. Ligada à Festa da Misericórdia Jesus pede 

também a veneração da imagem, como forma de derramar as 

Suas graças e de tornar mais conhecida a Sua insondável 

Misericórdia. Diz Jesus: o primeiro Domingo depois da 

Páscoa é o da Festa da Misericórdia, contudo deve ser 

também uma acão e quero que o culto à Minha 

Misericórdia seja prestado, não só pela celebração solene 

dessa Festa, mas também pela veneração da Imagem que 

foi pintada. Por meio desta hei-de conceder muitas graças 

às almas, ficando esta Imagem a lembrar-lhes as exigências 

da Minha Misericórdia, porque, mesmo a fé mais forte de 

nada serve sem obras. Desejo que essa Imagem seja 

solenemente benzida no primeiro Domingo depois da 

Páscoa e que receba pública veneração, para que todas as 

almas o possam vir a saber.  
 

 

O Senhor, pede à irmã Faustina que, esta Festa 

seja preparada. Refere ela: O Senhor disse-me 

para rezar esta Coroa durante nove dias, antes da 

Festa da Misericórdia. Devo começá-la na 

Sexta-feira Santa. E Jesus promete: Através 

desta Novena concederei às almas toda a 

espécie de graças. Jesus ordena-me que faça 

uma novena antes da Festa da Misericórdia, diz 

Santa Faustina, e devo começá-la hoje, pedindo 

a conversão do mundo inteiro e o 

reconhecimento da Misericórdia divina... de 

modo que toda a alma glorifique a Minha 

Bondade. Desejo a confiança das Minhas 

criaturas; exorta as almas a uma grande 

confiança na Minha insondável Misericórdia. 

Que a alma fraca e pecadora não tenha receio 

de se aproximar de Mim, pois, mesmo que os 

seus pecados fossem mais numerosos que os 

grãos de areia da Terra inteira, ainda assim 

seriam imersos no abismo da Minha 

Misericórdia.  
Jesus quer dar-nos todos os meios e arranjar 

todas as formas de nos chamar à conversão e à 

salvação. Disse ainda Jesus, a santa Faustina: As 

almas perdem-se, apesar da Minha amarga 

Paixão. Estou a dar-lhes a última tábua de 

salvação, isto é, a Festa da Minha 

Misericórdia. Se não adorarem a Minha 

Misericórdia, perecerão por toda a 

eternidade. - Minha filha, declara que a Festa da 

Minha Misericórdia brotou das Minhas 

entranhas para consolação do Mundo inteiro. 

“Caros Irmãos e 

Irmãs: Se Deus 

não tivesse 

paciência 

connosco 

quando 

pecamos, que 

seria de nós? 

Mas Ele é 

clemente e 

compassivo e 

espera 

pacientemente 

pelo nosso 
arrependimento 

e, assim, 

perdoar-nos 

com a sua 

infinita 

misericórdia!” 
(Padre Júlio Gritti, scj)
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