2. ATIVIDADES PARA
PASTORAL 2020-2021

1. A NOSSA MISSÃO EM ANGOLA
Era um desejo do nosso fundador, Sr. Padre Júlio
Gritti que, para além das Missionárias, existissem
também os Sacerdotes do Amor Misericordioso
do Coração de Jesus. E, como é do vosso
conhecimento, neste momento estamos a
desenvolver esta Obra em Angola, dando um
impulso, sobretudo a este sector Sacerdotal. Já foi
ordenado o nosso primeiro Diácono, Constantino
Bulali Zinga, e que, se Deus quiser, brevemente
será ordenado Sacerdote. Há, também, um
elevado número de jovens candidatos que se
sentem
identificados
com
esta
nossa
Espiritualidade e Missão, de Amor e Reparação
ao Coração de Jesus e de anúncio da Sua
Misericórdia. Tínhamos, então pensado em
construir uma casa com capacidade para acolher
os jovens em questão. No entanto, face à escassez
de recursos e enquanto se procuram os meios, o
Sr. Padre Jacinto Farias, nosso Assistente
Espiritual, sugeriu a ideia de começarmos por
uma "casota", uma casa pequena e simples.

O nosso fundador, Sr. Padre Júlio também,
durante a sua vida, teve que se dedicar à
construção de um Seminário, com grande
escassez de meios. Por isso, rezou e pediu
orações, para que, por intercessão de S. José,
esses meios fossem conseguidos, E, na verdade
conseguiu-os, atribuindo essa graça extraordinária
à intercessão deste grande Santo. O que nós hoje
lhe queremos pedir é que se una a nós para pedir
a intercessão de S. José, para conseguirmos obter
os meios necessários para que essa casa de
formação e de apostolado da comunidade do
Amor Misericordioso do Coração de Jesus, se
torne uma realidade. E, como o Sr. Padre Júlio,
também já está junto de Deus, peçamos-lhe
também que interceda, para que este seu sonho,
se torne realidade. Desde já agradecemos a sua
oração e também a generosidade de todos os
que já estão a colaborar connosco.

O

NOVO

ANO

- Encontro de Formação dos Colaboradores, orientado
pelo Sr. Pe. Jacinto Farias scj, todos os 2ºs Sábados do
mês, tem inicio às 14 h, com Adoração Eucarística e
termina com a Eucaristia às 17 h, na nossa casa em
Massamá.
- Encontros de Formação semanal passarão a ser
presenciais, sempre que possível. Em caso de necessidade
continuaremos a realizá-los pelo Zoom.
- Adoração Eucarística todas as sextas-feiras das 15 h às
17 h, decorrerá na casa das missionárias, em Massamá.
- Encontro de Oração todas as sextas às 21 h, na casa
das missionárias, em Massamá.
- Encontros com jovens serão realizados pelo Zoom.

3. SOBRE O NOSSO CANAL DO YOUTUBE:
EPARATIJESUS
Sobre alguns vídeos escrevem-nos:
- «Que lindo, amo esse canal que só louva o nosso grande
Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas.» (Meire Helena)
- «obrigado a todos que fazem o canal eparatijesus»; «Eu
amo suas mensagens» (Delaide Fernandes)
- «Boa noite gosto muito de rezar este terço pra mim é um
dos melhores contemplado obrigada à comunidade
portuguesa» (Fátima Sousa)

ORAÇÃO PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO
DE SANTA GERTRUDES
Eterno Pai, Ofereço o Preciosíssimo Sangue de Vosso
Divino Filho Jesus, em união com todas as Missas que
hoje são celebradas em todo o Mundo, por todas as
santas Almas do Purgatório, pelos pecadores em todos
os lugares, pelos pecadores, na Igreja Universal, pelos
de minha casa e meus vizinhos. Ámen.
Nosso Senhor disse a Santa Gertrudes, a Grande, que
esta oração libertaria 1000 Almas do Purgatório cada
vez que a mesma Oração fosse rezada. Esta oração foi
extensiva também a pecadores ainda em vida.
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«PORQUE ESTAIS TÃO ASSUSTADOS?
AINDA NÃO TENDES FÉ?»
NÃO TEMAIS, O SENHOR É CLEMENTE E
MISERICORDIOSO!

Vivemos num tempo de medo e angústia. São estes os
sentimentos que se apoderam de muitos corações. Medo das
doenças, de contrair um vírus, que até pode matar. Medo
por causa das dificuldades económicas, do desemprego que
me atinge a mim ou aos meus familiares e a tanta gente
neste mundo. Medo porque não sei que opções tomar,
porque tudo é uma incerteza. Medo porque não sei se estou
preparado para comparecer na presença de Deus… quantos
medos! Ó Senhor, agora para além de todos os meus
problemas pessoais, parece que uma tempestade se instalou
no mundo. Eu, de facto Senhor, sinto-me com medo,
perturbado e inquieto. O que fazer?

Qual a razão destes medos? Em quem me estou a
apoiar? Em mim, nas coisas do mundo ou em
Deus?
No meio de toda esta instabilidade, e, hoje mais do que
nunca, temos que nos por à escuta de Deus, que nos quer
falar, através da Sua Palavra. Ele nos diz, muitíssimas
vezes: «não temas». Esta é talvez, uma das expressões mais
repetidas na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. O
Senhor conhece o nosso coração e por isso não se cansa de
repetir-nos sempre a mesma coisa: «não temas». EscutemoLo: «Sê forte e valente! Não temas, nem te aterrorizes (…)
Pois, o Senhor, teu Deus, vai contigo; não te deixará
sucumbir nem te abandonará!» (Deut 31,6). «Nada temas,
porque Eu estou contigo; não te angusties, porque Eu sou o
teu Deus. Eu fortaleço-te e auxilio-te; e amparo-te com a
minha mão direita e vitoriosa.» (Is 41, 10) «Porque Eu, o
Senhor, teu Deus, tomo-te pela mão, e digo-te: ‘Não tenhas
medo, Eu mesmo te ajudarei!’ (Isaías 41,13). Que palavras
maravilhosas hoje o Senhor dirige ao meu coração. Este
Senhor que me conhece, ama e acompanha constantemente.
E, o Senhor continua: «O medo do homem é uma cilada,
mas quem confia no Senhor está em segurança.»
(Provérbios 29,25) E, muitas outras passagens, poderíamos
encontrar no Antigo Testamento, que nos estimulam a não
ter medo e confiar completamente no Senhor Nosso Deus,
mas também no Novo Testamento nós encontramos
passagens que nos orientam no mesmo sentido. Diz-nos
Jesus: «Não se vendem dois pássaros por uma pequena

moeda? E nem um deles cairá por terra sem o
consentimento do vosso Pai! Quanto a vós, até os cabelos da
vossa cabeça estão todos contados! Não temais, pois valeis
mais do que muitos pássaros.» (Mt 10,29-31) «Por isso vos
digo: Não vos inquieteis. Não vos preocupeis, portanto,
com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já terá as suas
preocupações. Basta a cada dia o seu problema.» (Mt 6,
25.34) «Não se perturbe o vosso coração (…) (Jo, 14,1).
Escutemos e meditemos profundamente estas palavras que
hoje o Senhor faz chegar ao nosso coração e então
poderemos dizer: «Quando tiver medo, confiarei em ti
Senhor». (Sl 56,4). Quando nos sentirmos aflitos, dirijamonos ao Senhor e digamos-lhe, Senhor não nos deixes à
mercê da tempestade. E Ele, continuará a repetir-nos: «Não
tenhais medo» (Mt 14,27).
Esta é a grande certeza, mesmo quando nos parecer que
estamos sozinhos a lutar com as nossas dificuldades na vida,
o Senhor está sempre presente, embora muitas vezes nos
possa parecer que dorme (Mc 4, 38). É o momento de nos
aproximarmos d’Ele e lhe dizer: «Mestre não te importas
que pereçamos» (Mc 4,39). E, escutar o que Ele nos diz:

«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?»
(Mc 4, 40). Então, o que se torna primordial na
nossa vida é despertar e pedir ao Senhor com muita
humildade, que nos aumente a fé. Uma fé que nos faça
perceber que o nosso Deus, é um Deus presente, próximo,
providente, santo e Misericordioso (Cf. MV;6). E nós,
juntamente com Pedro dir-lhe-emos, “confiamos-Te todas

as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de
nós” (1 Ped 5,7) E assim vamos aumentando esta certeza:
«O Senhor está perto de todos os que o invocam, dos que o
invocam sinceramente. Ele realiza os desejos dos que o
temem, escuta os seus gemidos e salva-os. O Senhor
protege todos os que o amam (…)» (Sl 145,18-20). Então,
eu poderei dizer: «Procurei o Senhor e Ele respondeu-

me, livrou-me de todos os meus temores.» (Sl 34,5)
«O Senhor é o meu auxílio; não temerei; (Heb 13, 6).
«O Senhor é minha luz e salvação: de quem terei medo? O
Senhor é o baluarte da minha vida: quem me assustará?»
(Sl 27,1). «O Senhor é clemente e compassivo, é paciente e
misericordioso.» (Sl 145, 8) Senhor meu Deus, com toda a
prudência humana e fazendo tudo que está ao meu alcance,
mas de hoje em diante quero viver tranquilo e sereno,
porque «Tu me envolves por todo o lado e sobre mim
colocas a tua mão.» (Sl 139,5)

TESTEMUNHO VIVO
«ISTO FOI UM MILAGRE»
DIZIA-SE «NÃO CRENTE», MAS AOS
62 ANOS PARTIU RECONCILIADO
COM DEUS
O meu marido era católico, recebeu os
sacramentos da iniciação cristã e casámos
pela Igreja. Num momento da sua vida,
numa troca de ideias com um bispo, sentiu
uma grande divergência na abordagem de
determinados pontos de vista, e, como
resultado, começou a afastar-se da Igreja.
Leu alguns livros sobre os quais refletiu e
que o conduziram a uma posição de não
crença em Deus. Contudo, continuava a ter
atitudes duma pessoa em busca de Fé. Foi a
pé a Fátima, aceitava que rezassem junto
dele, embora dizendo que não acreditava, e
pedia-me que rezasse eu, que participasse
na Missa e no grupo de oração.
Quando foi atingido por uma doença grave,
percebi que ele morreria muito em breve.
Continuei a rezar e a pedir orações,
sobretudo pela conversão dele, para que
fosse feita a vontade de Deus e que não
sofresse muito. Também ele teve
consciência de que iria morrer dentro de
pouco tempo. Quando ficou acamado,
punha-lhe, debaixo da almofada, a Cruz de
S. Bento e a Medalha Milagrosa. E, às
vezes, aspergia-o com água benta, mesmo
sem ele saber o que era. Quando foi para o
hospital, tinha o Crucifixo e a Medalhinha
numa bolsinha que lhe punha debaixo da
almofada. Ele acabou por saber o que
estava na bolsinha e passou a ser ele
próprio que se preocupava em a ter na
cabeceira.
Paralelamente,
pedia-me
frequentemente que lhe pusesse a água
benta, justificando este pedido por se sentir
melhor com ela, embora continuando a
afirmar-se «não crente». Também me
sentava junto dele para, em conjunto,
ouvirmos algumas gravações com orações,
do canal das missionárias, eparatijesus, no
YouTube, e ele aceitava.
Enquanto esteve no hospital, escrevi um
mail ao capelão, pedindo-lhe que passasse
por lá e explicando-lhe a situação. Embora
ele se afirmasse «não crente», eu gostaria
muito que ele se confessasse e recebesse a
Santa Unção.
O capelão visitou-o e falou longamente
com ele. Eu queria que, logo nesse dia, ele
recebesse a Santa Unção, mas isso não
aconteceu. Contudo, o meu marido, ficou
muito impressionando e dizia, «como é
possível que este homem tenha passado por
aqui?». Veio uma segunda vez e
continuaram a falar por muito tempo.
Depois desse segundo encontro, já estava
disposto a receber a Santa Unção. Todavia,

tal só se veio a concretizar na terceira
visita. O meu marido pediu ao capelão:
«tudo o que puder fazer por mim
que seja para bem, faça-o». Depois
de receber este Sacramento sentiu
uma grande paz e, nesse dia, dormiu
todo o dia e toda a noite. No dia
seguinte, acordou maravilhosamente,
como se já estivesse bom. Sobretudo,
mudou de atitude. Até aí, recusava
qualquer visita, mesmo a dos filhos.
Após esse momento, quis que eles
voltassem, para usufruir de todos os
momentos que lhe restassem com eles.
Quis tirar uma fotografia na sua cama
do hospital e publicá-la no Facebook,
dizendo: «isto foi um milagre, o que
aconteceu». Percebeu que estava a
ir contra a posição de "não crente"
que defendera nos últimos anos.
Convertera-se, reconciliara-se com
Deus e considerava esse facto um
milagre. Pediu ao capelão que fizesse
uma oração por ele quando partisse.
Preparámos o funeral em conjunto. Os
seus últimos momentos foram muito
dolorosos, mas continuámos a rezar,
isto é, escutando, através do YouTube,
o terço da Misericórdia e de Nossa
Senhora e a oração de Santo
Agostinho. Depois disse-lhe: «está na
hora, podes partir, vai em paz e ele
deixou de respirar». Faleceu de mão
dada comigo, em paz. Agradeço ao
Senhor, e a todos os que estiveram
presentes nesta nossa caminhada, por
esta grande graça que Deus lhe
concedeu. Ele era um homem com um
coração bom, e ainda se tornou melhor,
depois de se reconciliar com Deus!
Bendito seja o Senhor pela sua
infinita
Misericórdia
e
pelas
maravilhas
que
realiza!
(Uma amiga)
*******

“Confia! Confia!
Confia no Senhor!
Confia humildemente

na Divina Misericórdia
de Jesus. Não confies
nas tuas boas obras, não
confies na tua esmola,
na tua caridade, não
confies nisso. Isto vale
pouco. Confia nos
méritos infinitos que
Jesus ganhou com a Sua
paixão, morte e
Ressurreição, que são
méritos infinitos que
pagam todos as nossas
dividas. Nunca
desconfies disto.
É aqui que nós
falhamos, é aqui que nós
muitas vezes duvidamos.
É possível que o Senhor
me perdoe? Claro que
nós não merecemos o
perdão, claro que os
nossos pecados são
grandes e uma vez
cometidos estaríamos
perdidos para sempre,
mas Ele não veio para os
justos, Ele veio para os
pecadores, disse-O Ele
próprio: «Eu não vim
para os justos, Eu vim
para os pecadores.»
Mas eu sou um grande
pecador, eu sou o maior
pecador do mundo. Pois
bem, eu vim mesmo para
ti (diz-te Jesus), e, não
para te condenar, mas
sim para te perdoar.
Irmãos acreditais nisso?
Sim ou não? Jesus veio
para isto. Quando uma
alma chega a confiar
decididamente na
bondade, na ternura, na
Misericórdia do Senhor
está salva!”
(5-4-2005)

(Padre Júlio Gritti, scj)

A SANTA MISSA CENTRO DA VIDA CRISTÃ
CELEBRAR, RECEBER E ADORAR JESUS VIVO NA EUCARISITA
A Santa Missa é, no dizer de S. Francisco de - Então não venhas, fica em casa. – Não fico! Antes
Sales, o centro da religião, o coração da devoção, a quero ficar na Igreja, com Jesus escondido.
alma da piedade, o mistério inefável que contém o Santa Margarida Maria dizia: «Sinto um tal desejo
abismo da caridade divina e pelo qual Deus nos da Santa Comunhão, que se fosse necessário caminhar
comunica a suprema liberalidade das suas graças e com os pés nus por uma estrada de fogo, a fim de
benefícios.
consegui-lo, eu fá-lo-ia com uma indizível alegria».
- A Eucaristia é o amor que supera todos os outros Santa Faustina dizia: “Toda a minha força está em
amores no Céu e na terra, diz-nos São Bernardo; Vós, Pão Vivo. Para mim seria difícil viver, se passasse
- A Eucaristia é a suprema manifestação do amor
um dia sem tomar a Sagrada
de Jesus: depois dela não há
Comunhão. Sois o meu
mais nada senão o Céu.
amparo; sem Vós, Jesus, não
Exclama São Pedro Julião
sei como viver”. (D 814)
Eymard.
“Encontro-me tão fraca que,
- A Eucaristia era a
se não fosse a Sagrada
nascente de todos os dons
Comunhão, estaria constanteque o Coração de Jesus nos
mente a cair. A única coisa
abria. Não é apenas um dom
que me sustenta é a Sagrada
especial,
um
favor
Comunhão. Dela extraio força
particular que este Coração
e nela se encontra todo o meu
liberal quer fazer às almas
consolo. Chego a ter medo da
que ama; são todos os dons ao mesmo tempo, são todas as graças concentradas
vida nos dias em que não
num só dom. Sejam quais possam ser as necessidades de uma alma nesta
recebo a Eucaristia. Receiovida, é aqui que ela encontra o socorro, o remédio, os recursos para tudo.
me a mim mesma. Jesus,
É um resumo de todos os seus dons que nos deixou o Deus de misericórdia,
oculto na Hóstia é tudo para
dando-nos este pão de vida. (Venerável Padre Dehon)
mim. Do Tabernáculo tiro o
Como é possível, que eu me possa afastar, de tamanho manancial de
vigor, o poder, a coragem e a
graça? Preciso de suplicar humildemente a Jesus que me aumente a fé e
luz. É aí que busco alívio
me faça penetrar neste Mistério de Amor.
nos momentos de aflição e
Olhando para os santos vemos como nos dão um testemunho admirável de fé
nem saberia dar glória a Deus
e de vivência deste mistério de Amor, tanto na celebração eucarística, no
se não tivesse a Eucaristia no
desejo profundo da Sagrada Comunhão, como na Adoração Eucarística.
meu coração.” (D 1037)
Os Santos pastorinhos de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta Marto, dão“Toda a força da minha alma
nos um exemplo admirável de amor por Jesus na Eucaristia.
provém
do
Santíssimo
Durante a sua doença, os pais da Jacinta não lhe proibiam que fosse à Missa a
Sacramento. Passo todos os
Fátima (…) Mas a Lúcia dizia-lhe: - Não venhas, Jacinta. Tu não podes, hoje
momentos livres dialogando
não é domingo. – Não importa: - respondia a pequena, que sentia uma
com Ele. Ele é o meu
verdadeira atração para Jesus escondido: - vou pelos pecadores que nem ao
Mestre.” (D1404)
Domingo vão. Conta-nos também a irmã Lúcia: Um dia, ao sair de casa, notei
Qual é o meu desejo de me
que o Francisco andava muito devagar. – Que tens – lhe perguntei – Parece
encontrar com Jesus vivo na
que não podes andar! – Dói-me muito a cabeça e parece que vou a cair.
Eucaristia e de O Adorar?

