
UM MESSIAS 

MISERICORDIOSO

APROXIMOU-SE DE JESUS uma grande multidão,

trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e

muitos outros, que lançavam a seus pés. Ele curou-

os, de modo que a multidão ficou maravilhada ao

ver os mudos a falar, os aleijados a ficar sãos, os

coxos a andar e os cegos a ver. E todos davam glória

ao Deus de Israel.

Jesus chamou os discípulos e disse-lhes:

tenho compaixão da multidão. (Mt 15, 29-32). Esta

é a razão pela qual o Coração de Jesus se comove

tantas vezes. Levado pela sua misericórdia, fará a

seguir o esplendido milagre da multiplicação dos

pães.

A liturgia faz-nos considerar esta passagem

do Evangelho durante o tempo do Advento porque a

abundância de bens e a misericórdia sem limites

haviam de ser sinais da chegada do Messias. Este

é o grande motivo que nos há-de levar a dar-nos aos

outros, a ser compassivos e a ter misericórdia. E

para aprendermos a ser misericordiosos, devemos

reparar em Jesus, que vem salvar o que estava

perdido; não vem acabar de quebrar a cana rachada

nem apagar completamente a mecha que ainda

fumega, mas assumir as nossas misérias e assim

salvar-nos delas, compadecer-se dos que sofrem e

dos necessitados. Cada página do Evangelho é

uma prova da Misericórdia Divina. Devemos

meditar a vida de Jesus porque “Jesus Cristo

resume e compendia toda a história da

misericórdia divina […] Ficaram muito gravadas

em nós, entre tantas cenas do Evangelho, a

clemência com a mulher adúltera, as parábolas do

filho pródigo, da ovelha perdida e do devedor

perdoado, a ressurreição do filho da viúva de Naim.

Quantas razões de justiça para explicar este grande

prodígio! Morreu o filho único daquela pobre viúva,

aquele que dava sentido à sua vida e podia ajudá-la

na sua velhice. Mas Cristo não faz o milagre por

justiça; Ele o faz por compaixão, porque se comove

interiormente perante a dor humana”. Jesus que se

comove perante a nossa dor!

A misericórdia de Deus é a essência de toda a

história da salvação, o porquê de todos os atos

salvíficos. Quando os Apóstolos quiserem resumir a

Revelação, aludirão sempre à misericórdia como

eixo de um plano eterno e gratuito, generosamente

preparado por Deus. O salmista pode assegurar com

toda a razão que a terra está repleta da misericórdia

do Senhor. (Continua na página 3)

VOTOS DE UM SANTO 
E FELIZ NATAL

cheio das bênçãos de Jesus 
Menino, para todos os nossos 

Amigos, Benfeitores, 
Colaboradores e Celulistas,

muito agradecidas pela vossa 
amizade, colaboração e ofertas.

As Missionárias

1. RETIRO DA QUARESMA EM FÁTIMA

Vai realizar-se de 6 (sexta feira, com o jantar) a 8

(domingo, com o almoço) de março de 2020, na

casa de retiros de Nossa Senhora do Carmo. Este

retiro é aberto a todos os que queiram participar.

São dias de silêncio e de encontro pessoal com

Deus. Faça o possível para estrar presente. Vale a

pena!

2. MISSÃO EM ANGOLA

De 21 a 25 de novembro o Sr. P. Jacinto de Farias,

scj e a Lurdes Xavier deslocaram-se a Luanda –

Angola, com o objetivo principal de estar com o

missionário Constantino no dia, tão marcante e

significativo, da sua Ordenação Diaconal.

Visitaram também um terreno nos arredores de

Luanda, no Ramiro, onde se Deus quiser,

futuramente se construirá a casa para acolher os

seminaristas que desejem pertencer a esta

comunidade do Amor Misericordioso do Coração

de Jesus, bem como para reunir os Colaboradores e

Amigos desta obra.

Contamos com a vossa oração e colaboração,

para que este sonho divino, um dia se possa

tornar realidade.

3. ORDENAÇÃO DIACONAL

No passado dia 24 de novembro, solenidade de Cristo Rei,

foi ordenado diácono, em Luanda – Angola, o missionário

do Amor Misericordioso do Coração de Jesus, Constantino

Bulali Zinga, pelo Sr. Arcebispo Dom Filomeno Vieira Dias.

Este foi um passo histórico e de grande alegria para todas as

missionárias, colaboradores e amigos desta obra e

certamente para o Sr. Padre Júlio que, junto de Deus, vê que

o seu desejo de que existisse um sector sacerdotal, nesta

obra do Amor Misericordioso, se está a começar a

concretizar. Damos glória à Santíssima Trindade pelas

maravilhas que realiza em favor do Seu povo.

Vai realizar-se no dia 16 de fevereiro, mais um encontro de

Efusão do Espírito Santo, das 9h às 18h, no Seminário de

Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide, organizado pelas

missionárias e com a presença do Sr Pe. Pedro Coutinho,

scj. Para mais informações contacte a Lurdes Xavier

(960064389) ou a Xana Brito (917366808)
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Neste maravilhoso projeto, o Senhor Misericordioso

colocou providencialmente, no nosso caminho a

irmã Catarina, fundadora das Irmãs Mama Muxima,

que com as suas irmãs, nos tem apoiado duma

forma extraordinária. Só Jesus Misericordioso as

poderá recompensar. Tem-nos acolhido na sua casa

com tanto amor e delicadeza, para que nada nos

possa faltar. E o Constantino, na realização deste

projeto em Angola, tem recebido da parte destas

irmãs todo o apoio que necessita. Muito obrigada!

Também o Sr. Arcebispo Dom Filomeno nos tem

dado um excelente acolhimento, nesta Arquidiocese

e a quem muito agradecemos.
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maior pecado que 
possa ter 

cometido. Aquele 
que nenhum 
homem, que 

nenhuma pessoa 
poderá fazer na 
minha vida para 
mim ou para os 
outros, isto é de 

tirar a mancha do 
pecado no qual 

uma pessoa caiu. 
Jesus é capaz de o 

fazer. Vai-nos 
redimir, vai-nos 

tornar mais 
brancos do que a 

neve. Ter fé na 
omnipotência 
salvadora de 

Jesus. Acreditar 
firmemente que, 

quando Ele diz vai 
embora e não 

peques mais, são-
te perdoados os 

teus pecados, são 
verdadeiramente 

perdoados os 
nossos pecados.”

(Padre Júlio Gritti, scj)

TESTEMUNHO VIVO
NO RETIRO SENTI VERDADEIRA-

MENTE A MISERICÓRDIA DIVINA

Sempre fui católica praticante, mas,

primeiro por imposição da família e

depois, porque me sentia bem na

prática religiosa, mas não tinha uma

vida de oração.

Desde bem cedo comecei a procurar

o sentido para a minha vida nas

pessoas, amigos, família,

horóscopos, tarôt, reiki, livros de

auto ajuda, trabalho, etc., mas não

me sentia feliz.

Quando tinha 34 anos, tive uma

depressão profunda, uma grande

falta de sentido para a vida e aí, no

meu coração, veio-me o desejo de

fazer um retiro espiritual.

Inscrevi-me num retiro de silêncio

de 3 dias em Fátima organizado

pelas Missionárias do Amor

Misericordioso do Coração de Jesus

(MAMCJ).

Aí senti verdadeiramente a

Misericórdia Divina. Senti que Deus

me chamava a reconciliar com Ele.

Então, durante o retiro preparei-me

para confissão, e, quando saí do

confessionário, senti uma alegria

indescritível, sentia-me em paz,

como se estivesse no céu!

Também me senti muito acarinhada

por todas as pessoas presentes no

retiro.

Foi assim que me encontrei

verdadeiramente e disse para mim

mesma: É este o caminho que quero

seguir, é em Deus e na religião

Católica que está a minha felicidade

e a minha vida!

Quero dar graças a Deus pela sua

infinita bondade, paciência e

misericórdia que teve para

comigo!

E também quero agradecer ás

MAMCJ que me ajudaram muito

nesta caminhada! Que Deus vos

abençoe e multiplique as

consagrações no vosso instituto.

TUDO PARA A MAIOR GLÓRIA

DE DEUS! (Uma colaboradora)

“Meus irmãos, eis 
para o que veio Jesus, 

não veio para 
condenar, mas para 

nos salvar!
Não precisam de 

médico os sãos, mas 
sim os doentes, é a 

missão de Jesus. Nós 
precisamos de crescer 

cada vez mais nesta 
fé na Divina 

Misericórdia de Jesus. 
E, a fé na divina 

Misericórdia de Jesus  
está baseada nisto 

mesmo: acreditar que 
Jesus, que o Pai do 
Céu é omnipotente, 

que pode até tirar da 
minha alma todo o

VIDA DE ORAÇÃO

Rezemos com Jesus e como Ele. – A oração é tão
necessária! É certo que a graça não se obtém, segundo o
curso ordinário da Providência, senão pela oração, e sem a
graça nós não podemos fazer nada de meritório para o
céu. – E porque é que rezamos tão pouco? É, em primeiro
lugar, porque não estamos bastante convencidos da nossa
fraqueza extrema, da nossa pobreza espiritual, da nossa
miséria profunda; é porque não estimamos bastante os
bens da graça; é porque duvidamos da verdade das
promessas de Nosso Senhor, que disse que tudo o que
pedíssemos em seu nome nos seria concedido. Oh!
Rezemos com Jesus e como Jesus!

Como os apóstolos, unamos as nossas orações às de Maria:
perseveravam na oração em união com Maria, Mãe de
Jesus (Act 1).

Se quereis um advogado junto de Jesus, recorrei a Maria,
diz-nos S. Bernardo.

Ó vida de orações e de santos desejos, como sois pouco
estimada, pouco amada, pouco praticada!

Ó doçura da oração, poder da oração, riquezas da oração,
como sois pouco conhecidas!

As nossas orações mal feitas tornam-se fastidiosas e
permanecem ineficazes. Voltemos ao fervor de outros
tempos. Um coração amoroso por Deus e pelo próximo
reza com fervor.

Rezemos pela nossa salvação, pelo nosso progresso, por
tantos pecadores que não pensam sequer em apaziguar a
justiça de Deus, por tantos pobres idólatras, tantos
infortunados hereges, tantos miseráveis de todo o género,
que são nossos irmãos.

(Padre Dehon, Ano com o Coração de Jesus)

(Continuação da pág 1)

A misericórdia é a atitude constante de Deus

para com o homem. E recorrer a ela é o

remédio universal para todos os nossos

males, incluídos aqueles que julgamos não

terem remédio.

Meditar na misericórdia divina dar-nos-á

uma grande confiança agora e na hora da

nossa morte, como rezamos na Avé-Maria.

É fonte de muita alegria podermos dizer ao

Senhor, com Santo Agostinho: “Toda a minha

esperança apoia-se somente na vossa grande

misericórdia!” Só nisso, Senhor. Na vossa

misericórdia apoia-se toda a minha esperança.

Não nos meus méritos, mas na vossa

misericórdia.

DE FORMA ESPECIAL, o Senhor mostra a

sua Misericórdia para com os pecadores

perdoando-lhes os pecados. Os fariseus

criticavam-no frequentemente por isso, mas

Ele lhe responde dizendo que os sãos não

necessitam de médico, mas os enfermos. Nós,

que estamos enfermos, que somos

pecadores, precisamos de recorrer muitas

vezes à misericórdia divina. Mostrai-nos,

Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a

Vossa Salvação, repete continuamente a Igreja

neste tempo litúrgico.

Em inúmeras ocasiões, cada dia, teremos que

abeirar-nos do Coração misericordioso de

Jesus e dizer-lhe: Senhor, se queres, podes

limpar-me. Especialmente quando nos

sentimos manchados, “o conhecimento de

Deus, do Deus da misericórdia e do amor

benigno, é uma constante e inesgotável fonte

de conversão, não somente como ato interior

momentâneo, mas também como disposição

estável, como estado de ânimo. Os que chegam

a conhecer a Deus deste modo, os que o veem

assim, não podem viver sem deixar de

converter-se incessantemente a Ele!” Também

nós podemos exclamar com verdade: Como

são grandes a misericórdia do Senhor e a

sua piedade para os que se voltam para Ele!

Como é grande a misericórdia divina para

com cada um de nós!
(Francisco Fernández Carvajal, Falar com Deus)

“Diz às almas que, nos seus corações, não 
ponham obstáculos à Minha Misericórdia 

que tanto deseja agir nelas. A Minha 
Misericórdia trabalha em todos os 

corações que Lhe abram as suas portas; e, 
tanto o pecador como o justo, necessitam 

d’Ela.”
(Diário de S. Faustina, nº 1577)


