
Durante o período de confinamento as pessoas

ocuparam o seu tempo de forma diferente e as

tecnologias acabaram por ser um dos meios

privilegiados de oração e tempo dedicado a Deus… O

canal eparatijesus das missionárias duplicou as suas

visualizações diárias neste período, passando de

aproximadamente 10 mil para 20 mil. Gloria ao

Senhor!

Neste momento os nosso dois canais do YouTube,

eparatijesus e mamcjcom, já ultrapassaram os 21

milhões de visualizações. Bendito seja o Senhor!
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FUNDAMENTO DA DEVOÇÃO AO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Por ocasião do mês de junho, mês do Sagrado Coração de

Jesus, aproveitamos para colocar aquilo que é central para a

fé católica acerca desta devoção. Muitas vezes foi pura e

simplesmente associada, por exemplo, às pessoas que se

reveem nas revelações a Santa Margarida Maria

Alacoque e no Apostolado de Oração, como se fosse uma

coisa opcional. Mas, na verdade, esta 

espiritualidade não é opcional: ela é na 

realidade parte essencial da fé católica. 

É exatamente aqui onde se encontra o eixo 

da nossa reflexão, mostrar que o centro 

desta devoção, a todos  diz respeito e nos 

vincula. Além disso, também para mostrar 

que ela nos ajuda no nosso crescimento 

espiritual, no nosso progresso em direção 

à santidade, à meta mais sublime de todo 

homem e mulher.

Mas porque é importante a devoção e

espiritualidade do Sagrado Coração de

Jesus para nós?

O fundamento sólido desta devoção

encontramo-lo na própria Sagrada

Escritura, quando vemos S. João, o

discípulo amado, reclinar a sua cabeça

sobre o peito de Jesus (Cf Jo 13,25) e ainda, quando

vemos o Coração de Jesus, na cruz, a deixar-se rasgar,

quando foi trespassado por uma lança (Cf Jo 19,34).

Onde encontramos a expressão máxima do Amor.

Também na encíclica Haurietis Aquas de Pio XII

(1856), o Papa aí reconhece que muitos se afastaram

desta prática devocional como se fosse uma coisa de

sentimentalismo: uma coisa para mulheres! Mas, o

próprio título da referida encíclica, a propósito, foi

retirado de um versículo do profeta Isaías: Tirareis água

com alegria das fontes da salvação. (Cfr. Is 12, 3). O

Coração de Jesus é pois essa fonte de salvação que jorra

para a vida eterna. Contrariamente ao amor humano, que

ama selecionando a quem amar, às vezes, amando o que

não se devia amar; ao passo que o amor que brota do

Coração de Jesus está perfeitamente ordenado para todos

os homens e mulheres.

É um amor não tão-somente direcionado a este ou aquela,

mas a todos. Lendo os evangelhos percebemos que os

sentimentos de Jesus são uma grande consolação para nós, o

facto de Deus se ter feito homem e com os seus sentimentos

redimir os nossos sentimentos. Quer dizer que Jesus sentindo

tristeza, redimiu a nossa tristeza; Jesus sentindo medo,

redimiu o nosso medo; Jesus sentindo angústia, redimiu a

nossa angústia; Jesus comovendo-se, redimiu as nossas

lágrimas. Assim, se estamos tristes, angustiados, deprimidos,

etc., o Coração de Jesus, no Seu gesto de braços abertos,

está sempre pronto para nos acolher e amar: “Vinde a

Mim…!” O amor de Deus, às vezes,

parece distante e indiferente. Se sofres,

levanta o teu olhar para o Coração de

Jesus e sentirás o amor com que és

amado! Deus para mostrar que Ele não

é indiferente no Seu modo de amar,

encarnou-se tomando um coração

semelhante ao de um ser humano. Que é

a expressão mais profunda e alta de

amor! Como São Tomé, que, vendo as

chagas do Coração de Jesus, ajoelhou-se

e disse: meu Senhor e meu Deus!

Eis aqui a origem do culto ao Sagrado

Coração de Jesus!

Ele que agora se encontra à direita do

Pai. não só nos amou neste mundo,
também lá no céu e na Santíssima

Eucaristia, as chamas do Seu amor continuam vivas e

ardentes de amor por nós. O Seu amor por nós não foi

passageiro. Portanto, nada proíbe que adoremos o Sagrado

Coração de Jesus enquanto expressão daquele amor

inexaurível no qual arde, ainda hoje, o divino redentor para

com todos os homens e mulheres.

Perante isto podemo-nos perguntar: que devemos fazer? Nós

devemos ter uma meta: olhar para o Coração de Jesus e

perceber que assim devia ser o meu coração, cheio de amor.

Se temos um coração de pedra, não cessemos de pedir a Deus

um coração como o de Jesus, um coração misericordioso, manso

e humilde. Porque a nossa meta é a santidade e a santidade não

é outra coisa senão a configuração do nosso coração ao de

Cristo. Suplicar ao Coração de Jesus que nos dê um coração

cheio de amor por Deus, que nos leve a entregarmo-nos a Ele

com todas as nossas forças e um coração cheio de amor

misericordioso para com todos os irmãos, capaz de se

compadecer de todas as misérias humanas.

1. O NOSSO CANAL DO YOUTUBE MAIS

VISITADO EM TEMPO DE PANDEMIA

2. ENCONTROS SEMANAIS EM TEMPO

DE PANDAMIA

Na impossibilidade de nos podermos encontrar no

mesmo espaço, em tempos de pandemia

começamos a reunir-nos semanalmente pelo

computador ou pelo telemóvel, através do Zoom.

Foi assim que durante esse tempo rezámos,

partilhámos e aprofundámos alguns temas da nossa

fé cristã em conjunto. No tempo pascal e em

preparação para a Solenidade do Pentecostes,

refletimos, sobretudo, em cada um dos dons do

Espirito Santo.

Foi uma experiência positiva, que poderá continuar

sempre que não nos pudermos reunir fisicamente no

mesmo espaço.

3. RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO

DOS COLABORADORES

No dia 28 de Junho, 4º Domingo, pelas 15.30 h os

Colaboradores das MAMCJ, farão a renovação da

sua Consagração ao Coração Misericordioso de

Jesus. Mais uma vez vão manifestar ao Senhor o

seu desejo de O Amar e Reparar através de uma

vida de Oblação e Abandono à Sua vontade.

Além disso, querem continuar a dizer a Jesus que

querem colaborar com Ele ajudando os irmãos que

o Senhor colocar no seu caminho, anunciando-lhes

o Amor Misericordioso de Jesus, afim de que

voltem para a casa do Pai!

Disse Jesus a Santa Faustina: porque tens

medo do Deus de Misericórdia? A minha

Santidade não impede que seja

misericordioso contigo. Vê, alma, como para

ti coloquei o trono da Misericórdia na Terra –

esse trono é o tabernáculo, e dele desejo

descer ao teu coração. Repara que não Me

cerquei de séquito, nem de guardas, e tens

acesso a Mim a todo o momento, em cada

hora do dia, quero falar contigo e desejo
conceder-te graças. (D. 1485)

No sacramento do altar, Nosso Senhor está vivo. Lá é Deus e

homem, homem em corpo e alma. Funde-se total e

simultaneamente no corpo e na alma do comungante. Não é

isto uma loucura de amor e de amor terno? Somente o seu

Coração, o Seu Coração trasbordante de amor pode encontrar

uma semelhante loucura que exigia por em ação todo o seu

poder divino. (P. Dehon, Ano com o Coração de Jesus, 17/6)

Oração para alcançar os dons 

do Espírito Santo

Ó Jesus, Verbo de Deus, Encarnado no seio
puríssimo de Maria, por obra do Espírito Santo,
Envia-me do Pai, por amor de Maria, o Teu Divino
Espírito, com o dom da sabedoria, entendimento,
conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de
Deus. Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao
Espírito Santo, Glória à Santíssima Trindade
Agora e para sempre. Ámen!
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VEM, SANTO E  

DIVINO ESPÍRITO

Ó meu único Deus e Senhor!

Diante da tua grandeza, parece que eu não

me atrevesse a mover-me, tremendo de

temor e respeito; mas, quando quero fazer

isto, sinto que no mais íntimo da minha

alma se levanta um amor de filho para

com o mais verdadeiro Pai e o mais

carinhoso de todos os Pais, e isto longe

de me fazer temer, enche-me de uma

tão dilatada confiança em Vós, que não

encontro coisa que possa comparar a

esta tão grande confiança.

Pai amantíssimo!, como um filho

fala e pede, assim eu vos comunico a Vós,

Pai dulcíssimo e armabilíssimo a grande

pena do meu coração e o ardente desejo

que já há tantos anos tem a minha alma e a

minha pena é que não seja conhecida a

terceira Pessoa a quem chamam

Espirito Santo, e o meu desejo que todos

os homens o conheçam, pois é

desconhecido (…)

Envia-O novamente ao mundo,

Pai amantíssimo, que o mundo não o

conhece; envia-O como Luz que

ilumina as inteligências de todos os

homens e como fogo, e o mundo será

todo renovado.

Vem, Santo e Divino Espirito!

Vem como Luz e ilumina a todos, para

que todos conheçam o único Deus

verdadeiro e O amem, pois é a única coisa

que existe digna de ser amada. Vem,

Santo e Divino Espirito, vem como

Língua e ensina-nos a louvar Deus

incessantemente, vem como Nuvem e

cobre-nos a todos com a tua proteção e

amparo, vem como Chuva copiosa e

apaga em todos o incendio das paixões ,

vem como suave Raio e como Sol que

nos aqueça, para que desabrochem em nós

aquelas virtudes que Tu mesmo plantaste

no dia em que fomos regenerados nas

águas do batismo.

Vem como Água vivificadora e

apaga com ela a sede de prazeres que têm

todos os corações; vem como Mestre e

ensina a todos os teus ensinamentos

divinos e não nos deixes enquanto não

sairmos da nossa ignorância e rudeza.

Vem e não nos deixes até

possuirmos o que queria dar-nos a Tua

infinita bondade quando tanto anelava

pela nossa existência.

Conduz-nos à posse de Deus

por amor nesta vida e à que há-de

durar pelos séculos sem fim . Ámen.

(Francisca Javiera del Valle, Decenário do

Espirito Santo, Diel)

TESTEMUNHO VIVO
A ORAÇÃO DE UMA MÃE

É SEMPRE ATENDIDA
Sou uma das colaboradoras das MAMCJ,

viúva e tenho dois filhos. Graças a Deus a

minha filha anda orientada pelos

caminhos do Senhor. Mas o meu filho,

que tem 38 anos, preocupava-me

bastante, porque andava mais afastado e

procurava muitas coisas na internet,

ligadas à «nova era». Eu só lhe dizia:

«filho tem cuidado, que isso não são

coisas do Senhor». Ele achava que o que

eu lhe dizia era porque tinha uma

mentalidade ultrapassada. Mas, eu rezava

muito por ele e sempre que era oportuno

dava-lhe uma palavrinha para o orientar

para os caminhos do Senhor e para a

oração. O meu filho vive em Londres e no

Verão passado quando esteve cá fomos à

baixa, em Lisboa e entrámos numa Igreja

onde tinha o Santíssimo Sacramento

exposto. Ficámos um bocadinho e depois

perguntei-lhe se queria ir embora,

respondeu-me que ainda queria ficar mais

um pouco. Quando saímos disse-me:

«sente-se ali uma paz tão grande». Muitas

vezes, também lhe dizia que era bom que

ele se confessasse, mas parece que via

nele quase uma repulsa. Contudo, num

destes nossos passeios pela baixa de

Lisboa entrámos numa Igreja onde havia

uma fila para as confissões e o meu filho

manifestou o desejo de se confessar. Mas

estava muita gente à espera e pensei que

ele iria desistir, mas eu continuava

sempre a rezar por ele, para que não

desistisse. Graças a Deus, esperou

pacientemente um longo tempo e

confessou-se. Ficámos muito felizes, ele e

eu. Dou glória ao Senhor por mais esta

grande graça que o Senhor me concedeu.

Há uns meses, uma amiga, também ela

colaboradora, ofereceu-me o livro “A

vida para a glória do Pai”. Quando

cheguei a casa, comecei a rezar o terço ao

Eterno Pai, que vem nesse livro. Um dia

ajoelhei-me para assistir à Missa e colocar

no altar do Senhor as minhas preces.

Senti algo que não sei descrever por

palavras, senti-me envolvida por algo tão

sublime. Fechei os olhos para que esses

momentos não tivessem fim e recordo-me

que só me foquei no Eterno Pai. Tive essa

experiência passados dois dias também

em casa. Contei ao meu filho esta minha

experiência, ele ouviu-me com muita

atenção e no final disse-me: «mãe,

isso que te aconteceu é para eu rezar

o terço do Rosário». Começou a rezar

o terço e agora reza-o todos os dias.

Dou graças ao Senhor pela sua

paciência e bondade e pelas graças

que tem realizado na vida do meu

filho. Honra, glória e louvor sejam

dadas à Santíssima Trindade!

(Uma Colaboradora)

“A Santíssima 

Trindade quis 

manifestar a sua 

Misericórdia desta 

maneira: habitar 

dentro de nós, fazer 

do nosso coração o 

Sacrário da Sua 

Misericórdia, porque 

quando nós 

vivemos no Seu 

Amor e na sua 

graça, Deus Pai, 

Deus Filho, Deus 

Espírito Santo vive 

no centro da nossa 

alma. Vive em nós. 

Que é a 

manifestação mais 

completa da sua 

Misericórdia. 

Perdoa-nos o 

pecado e faz de nós 

o seu Sacrário, a 

sua casa predileta! 

Vive dentro de nós!” 
(27-2-2005)

(Padre Júlio Gritti, scj)

Está nos desígnios de Deus que todas as graças 

nos venham por Maria, quer as graças da 

Eucaristia e do Sagrado Coração, quer todas as 

outras.

Santa Margarida Maria, desde a sua infância 

tinha escutado de Nosso Senhor: «coloquei-te como 

depósito nas mãos da minha santa Mãe, para que ela 

O Coração de Maria é o refugio dos pecadores

Deus quis muito particularmente fazer de Maria a

esperança e a salvação dos pecadores. Diz um

pensador: «Se alguém, se encontra miseravelmente

empenhado na noite do pecado, que levante os olhos

para o astro da noite, que invoque Maria!»

esforços de Maria, sobretudo desprendendo-se das

criaturas.

Como é importante dar todo o nosso coração a

Jesus, com a ajuda de Maria.

- As práticas especialmente aconselhadas por Santa

Margarida Maria para homenagear a Santíssima

Virgem são particularmente três:

1) a oferta de nós mesmos a Maria, 2) a união à Santa

Virgem nos nossos exercícios de piedade e 3) o terço.

Maria está também presente no sacrifício da missa, que

é o mesmo que o da cruz. Ela está lá presente e une-se

ao padre. Com ele adora, agradece, repara e pede, e

também nós nos devemos unir a Ela.
(Cf. Pe Dehon, Coroas de Amor, 5º mistério, 5ª meditação)

Recusará ela o seu favor aos pecadores, ela que

durante a sua vida ofereceu o seu divino Filho por

eles, no Templo e no Calvário?

Ó Virgem bendita, socorro dos cristãos, protegei-

nos, protegei as nossas famílias, protegei as nações

cristãs nestes tempos difíceis que atravessamos.

Ó Mãe do meu Deus, o vosso Coração nunca

desprezou socorrer nenhum pecador, por enormes

que fossem os seus crimes, desde que tenha sido

recomendado a vós. Deixai-vos portanto levar a

socorrer-me pela vossa bondade que é sem medida.

Farei cada dia alguma coisa pelo vosso culto.

(Pe. Dehon, Ano com o Coração de Jesus, 18 de junho)

te modele segundo os Meus

desígnios.» Mais tarde,

Nosso Senhor fez-lhe ver

três corações indisso-

luvelmente unidos: os

corações de Jesus e de

Maria, e um terceiro mais

pequeno, o seu. Queria

fazer-lhe ver que no seu

amor não devia separar o

Coração de Jesus do de

Maria.

Escrevia ainda a Santa, não

saberíamos fazer um ato

mais agradável a Deus, do

que honrar a Sua Mãe;

Maria tornar-nos-á

discípulos perfeitos do

Sagrado Coração de Nosso

Senhor. Este divino

Coração quer que se peça à

santa Virgem para empregar

os seus méritos junto d’Ele.

Por intermédio desta boa

Mãe, obterão o Coração de

Jesus como protetor e serão

defendidos contra os

esforços do demónio.

É preciso, todavia, que as

almas correspondam aos

A divina 
Misericórdia, 

reina tão 
perfeitamente no 

Coração de 
Maria, que lhe faz 
levar o nome de 
Rainha e de Mãe 
de Misericórdia. 

Ganhou de tal 
modo o Coração 

da Divina 
Misericórdia que 
lhe deu as chaves 
de todos os seus 

tesouros, e 
tornou-a 

absolutamente 
Senhora”

(S. João Eudes) 

O CORAÇÃO DE MARIA FARÁ DE NÓS DISCÍPULOS 

PERFEITOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Não desanimes. Eu nunca
te deixarei. O meu
imaculado Coração será o
teu refúgio e o caminho
que te conduzirá até Deus


