4. FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA

1. VISITA DOS FAMILIARES DO
SR. PADRE JÚLIO
Mais uma vez, foi com grande alegria que os tivemos
entre nós, Giusy e Luciano. Através deles também a
memória, do nosso querido Padre Júlio, se renova em
nós e ao mesmo tempo permite-nos continuar a
manter o contato com todos os familiares e amigos
italianos.

Teve lugar na Igreja do Loreto, Lisboa e foi presidida pelo Sr.
Pe. José Agostinho Sousa, superior Provincial dos Padres
Dehonianos. Foi, como sempre, um dia de graça do Céu, onde
adoramos Jesus no seu Trono de Misericórdia, a Eucaristia,
onde O recebemos com muito fervor e amor na comunhão e
onde muitos de nós tivemos a graça de receber o Sacramento
da Reconciliação.

Sou amado
e chamado a amar
Como sempre muitos foram os fiéis que encheram a Igreja,
de coração aberto para acolher as graças de Jesus
Misericordioso. Obrigada Jesus! Glória e Louvor sempre Te
sejam dados pelas maravilhas que realizas!

2.EVANGELIZAR NUM CLIC
As tecnologias passaram a fazer parte da nossa vida. A
informação propaga-se instantaneamente no mundo
inteiro. Se Jesus nos impele a levar o seu evangelho a
todos os povos, não podemos ignorar este
potentíssimo meio de comunicação para evangelizar.
Deixamos aqui algumas dicas, de como pode aceder à
informação de evangelização que vamos produzindo.
Veja, e se gostar partilhe. Evangelizar nunca foi tão
fácil,
basta
partilhar.
www.mamcj.com;
https://www.youtube.com/eparatijesus
O nosso canal do youtube eparatijesus, teve o seu
início em 2008. Conta atualmente com mais de 40.000
subscritores, tem uma média diária de 12.000
visualizações e com um total 14 Milhões de
visualizações. Os 5 países que mais vêm os nossos
vídeos são: Brasil - 43,3%; Portugal - 29,3%; França 5,6%; Estados Unidos - 4,6% e Suíça - 2,4%
Que seja tudo para glória de Deus e ajuda dos irmãos.
Alguns comentários que nos vão deixando: «Que
bonito, parabéns pelo trabalho belíssimo; que Deus
abençoe todos vocês.» (Vitor Brito)
«Obrigada por esses vídeos lindíssimos que nos elevam
e peço a Jesus que os ajudem para poderem continuar
a envia-los.» (Maria Isilda Gonçalves)

3. PEREGRINAÇÃO DEHONIANA
FÁTIMA
Realizou-se no primeiro
Domingo de Junho, dia

2.
Como é habitual também as missionárias,
colaboradores e amigos estiveram presentes, para
entregarem a sua vida e preocupações nas mãos da
Mãe, Nª Senhora de Fátima e poderem ter um
momento de oração e de encontro com toda a família
dehoniana.
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5 . ENCONTRO DE EFUSÃO DO
ESPÍRITO SANTO
Ocorreu no passado dia 26 de maio, no Seminário de Nossa
Senhora de Fátima em Alfragide e teve como pregador o Sr.
Padre Pedro Coutinho, scj. Foi um dia cheio da presença do
Espírito Santo. Para além, dos belos ensinamentos, da receção
dos Sacramentos da confissão e da eucaristia, tivemos ainda
tempo de escutar testemunhos e recordar homenageando a
memória do Sr. P. Carlos Silva. Teve como momento
marcante, uma profunda oração de Efusão do Espírito Santo,
que encheu o coração dos participantes. No final muitas
pessoas queriam saber quando é que será o próximo encontro,
pois não querem perder.

6. RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO
DOS COL
Este ano racializar-se-á no dia 15 de junho, 3º Sábado do mês,
na casa das missionárias em Massamá. Teremos um encontro
de oração, reflexão e partilha com início às 10 h e terminará às
17 h com a Eucaristia, onde os Colaboradores renovarão o seu
SIM e a sua entrega a Jesus Misericordioso.
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Que melhor noticia anseia o coração humano senão
esta: és Amado!
Amado com um amor verdadeiro, não com a sua
caricatura. Um amor que enche plenamente o
coração e dá sentido a toda a tua existência. Este é o
amor que Deus te revela e manifesta. Diz-te: Ameite com um amor eterno (Jer 31,3). E S. João diz:
Deus amou tanto o mundo que lhe deu o Seu
próprio Filho. E Jesus, por sua vez, acrescenta: não
há maior prova de amor do que dar a vida pelos
amigos.
O Papa Francisco, hoje, diz-te também: «Eis a
primeira verdade que quero dizer a cada um:
«Deus ama-te». Mesmo que já o tenhas ouvido –
não importa! –, quero recordar-to: Deus ama-te.
Nunca duvides disto na tua vida, aconteça o que
acontecer. Em toda e qualquer circunstância, és
infinitamente amado.» (Cristo vive, 112)
E mesmo, quando a experiência que fizeste do teu
pai terreno não foi a melhor, o Papa Francisco diz-te
ainda, «o que posso dizer-te com certeza é que
podes lançar-te, com segurança, nos braços do teu
Pai divino, do Deus que te deu a vida e continua a
dá-la a cada momento. Sustentar-te-á com firmeza
e, ao mesmo tempo, sentirás que Ele respeita
completamente a tua liberdade.» (Cristo Vive, 113)
A grande descoberta que tens que fazer na vida é
esta: eu, como Jesus, sou o filho predileto do Pai, o
seu filho muito amado. «Sou amado por Deus, é
esta a verdade mais íntima inerente a todos os seres
humanos… duvidar desta verdade fundamental
sobre a nossa essência e crer em identidades
alternativas é a derradeira tentação espiritual.»
Muitas vezes, cais na ilusão de pensar que tu és o

que fazes, ou o que tens, ou o que os outros veem de
ti. Não, o que te define é que tu és o Amado de Deus.
E,” acreditar nesta verdade fundamental, sou o
Amado é a origem e a consumação da vida no
Espírito. Então o nosso desejo é viver de Deus. Então
como Sto. Agostinho dizemos «A minha alma não tem
descanso enquanto não descansar em Ti, Senhor»”
Foi esta verdade fundamental que mudou
radicalmente a vida de tantos homens e mulheres ao
longo dos séculos, e mudou a vida de S. Paulo que o
levou a dizer: «a vida que agora vivo na carne, vivo-a
na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se
entregou por mim» (Gal 2,20)
Lendo e meditando a Palavra de Deus tu descobres
como em cada passo, Deus te revela o seu amor, mas
mesmo assim tens dificuldade em acreditar. Por isso,
Deus, que é Bondade infinita, ao longo dos séculos
tem procurado pessoas que nos testemunham esse
infinito amor de Deus. Por isso no século XVII,
escolheu Santa Margarida Maria Alacoque, a quem
Jesus mostrou o Seu coração e lhe disse:
«o meu Coração está tão
apaixonado de amor pelos
homens e por ti em especial…» E
de outra vez, diz a Santa, vi um
coração a arder em chamas e ouvi
estas palavras: «tenho sede,
desejo
ardentemente
ser
amado.».
Perante tantas manifestações deste infinito amor
de Deus por ti, vais continuar indiferente ou queres
dar-lhe uma resposta de amor?
O Coração que ama espera uma resposta de amor,
Jesus espera uma resposta tua. E, é neste encontro
de corações, quando descobres que és Amado e
respondes a esse Amor que encontras a verdadeira
felicidade e todo o sentido da tua vida!

TESTEMUNHO VIVO
O CORAÇÃO DE JESUS
CUMPRE AS SUAS
PROMESSAS
Há uma coisa que muito me
impressionou e tocou o meu
coração.
Eu, muito jovem, vim trabalhar para
Lisboa e tenho duas irmãs que
vivem no Porto. A minha mãe,
também acabou por se aproximar
das filhas e aí viveu, perto delas,
pelo menos uns trinta anos. As
relações entre elas sempre foram
boas, contudo, quando a minha
mãe foi envelhecendo e começou a
precisar mais de ajuda, foi para a
casa de uma destas irmãs. Mas
devido às suas necessidades,
próprias da idade, acabava por
«alterar» o ambiente familiar. E por
esse motivo, até as duas irmãs
acabaram por se desentender. Um
dia telefonaram-me dizendo que a
situação com a mãe estava muito
complicada e que estavam a pensar
pô-la num lar. Eu que, pelo meu
trabalho profissional, já tinha
contactado vários lares e apesar de
saber que as necessidades básicas e
materiais, dos idosos, estão
salvaguardadas, contudo e, apesar
do profissionalismo e entrega de
quem trabalha nestas casas, há
necessidades afetivas e espirituais
que só uma família pode dar. E,
assim sendo decidi que a minha
mãe não iria para um lar. E, apesar
de eu estar sozinho e sendo
homem, decidi que nesse caso
preferia que a minha mãe viesse
para junto de mim. Hoje reconheço
que toda esta situação foi uma
grande graça do Coração de Jesus,
pois, nessa altura, o único que
estava mais próximo da Igreja era
eu. As minhas irmãs não eram
praticantes e nem a minha mãe. A
verdade é que a minha mãe no fim
da sua vida, já em minha casa,
confessou-se, recebeu a comunhão
e a Santa Unção antes de morrer. Eu
quando conheci mais a Devoção

ao Coração de Jesus e as suas
promessas, reconheci perfeitamente
que tudo o que aconteceu, Jesus o
permitiu para cumprir a Sua
promessa, pois, a minha mãe quando
era pequena tinha feito a devoção
das nove primeiras sextas-feiras. Para
mim foi uma prova clara de que, o
Coração de Jesus não falha naquilo
que promete e por isso, procuro
espalhar esta devoção entre todos os
que me rodeiam e O glorifico pela
graça que concedeu à minha mãe!
(um colaborador)

“Ó almas,
digam
com toda
a fé: «Ó
Jesus, eu
creio no
Vosso
amor por
mim»! E
Ele vos
dirá:
«Vinde a
mim.., não
temais...
porque Eu
vos
amo!»”
(Padre Júlio Gritti, scj)

7ª Promessa: “Os pecadores encontrarão no Meu Coração,
fonte inesgotável de misericórdias”;
8ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela
prática dessa devoção”;
9ª Promessa: “As almas fervorosas subirão, em pouco
tempo, a uma alta perfeição”;
10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que praticarem
especialmente essa devoção o poder de tocar os corações
mais endurecidos”;
11ª Promessa: “As pessoas que propagarem esta devoção
terão o seu nome inscrito para sempre no Meu Coração”;
12ª Promessa, considerada A GRANDE PROMESSA PARA
TODO O MUNDO: “A todos os que comunguem, nas
primeiras sextas-feiras de cada mês, durante nove meses
consecutivos, darei a graça da perseverança final e da
salvação eterna”.

As 12 promessas do Sagrado
Coração de Jesus a Santa
Margarida Maria Alacoque
1ª Promessa: “A minha bênção permanecerá
sobre as casas em que se achar exposta e
venerada a imagem do Meu Sagrado Coração”;
2ª Promessa: “Eu darei aos devotos do Meu
Coração todas as graças necessárias ao seu
estado”;
3ª Promessa: “Estabelecerei e conservarei a
paz nas suas famílias”;
4ª Promessa: “Eu os consolarei em todas as
suas aflições”;
5ª Promessa: “Serei refúgio seguro na vida e
principalmente na hora da morte”;
6ª Promessa: “Lançarei bênçãos abundantes
sobre os seus trabalhos e empreendimentos”;

O Papa S. João Paulo II, no dia 5 de outubro de 1986, em
Paray-le-Monial, na França, disse:
“Os abundantes frutos espirituais que produziu a
devoção ao Coração de Jesus são amplamente
reconhecidos. Exprimindo-se, de modo especial, mediante
a prática da Hora Santa, da Confissão e da Comunhão das
Primeiras Sextas-Feiras do mês, ela contribuiu para
incitar gerações de cristãos a rezarem mais e a participarem
com maior frequência nos Sacramentos da Penitência e da
Eucaristia. São caminhos que convém serem propostos
ainda hoje aos fiéis”.

O Espírito Santo enche o coração de Cristo ressuscitado
e de lá, como duma fonte, derrama-Se na tua vida. E
quando O recebes, o Espírito Santo faz-te entrar cada vez
mais no coração de Cristo, para que te enchas sempre
mais com o seu amor, a sua luz e a sua força.
(Papa Francisco, «Cristo Vive» nº 130)

