
Na impossibilidade de nos juntarmos presencialmente

temos, todas as sextas-feiras, reunido pelo «meet» às 18h

para rezar, refletir sobre diversos temas e partilhar.

No segundo Sábado do mês, dia de formação, também

depois da oração do Terço da Divina Misericórdia, às

15h, tivemos uma reflexão do Sr. Pe. Jacinto Farias,

através do «meet».

Aos 4ºs Domingos, transmitimos pelo nosso canal

mamcjcom, do YouTube o terço da Divina Misericórdia

e a Adoração ao Santíssimo. Nos restantes Domingos

também rezamos pelo «meet» às 15h o Terço da

Misericórdia.

São os meios possíveis, para nos ajudarem na união

fraterna e a caminhar para Deus, nestes tempos de

pandemia.

Na primeira quinzena de Março, estando os
seminaristas de férias escolares, o Padre Constantino
reuniu-se com eles alguns dias para reflexão e
aprofundamento da própria vocação nesta
comunidade MAMCJ. Este dias foram passados no
Mosteiro das Irmãs Clarissas, em Luanda. Foram dias
de renovação e partilha de vida, muito importantes
nesta caminhada.

No final partilhavam, dizendo que, depois destes dias,
se sentiam mais fortalecidos e revigorados na sua
vocação e estimulados para cada um ser uma pedra
viva, na construção desta Obra do Senhor.
Afirmava, ainda, um dos participantes: «A confiança
em Deus foi a receita que tivemos, para prepararmos
a futura vida comunitária dos MAMCJ. »
Nos últimos dias, também estiveram a trabalhar para
dar mais um impulso no andamento da «casinha»,
que futuramente e brevemente os irá acolher.
Continuamos a rezar a S. José, para que os meios
materiais necessários vão chegando e para que vá
suscitando vocações generosas, para o serviço de
Deus e da Igreja.
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UMA VIDA NOVA PELA

MISERICÓRDIA DE DEUS
Há no meu coração uma aspiração a uma vida mais

plena e feliz? Já percebi que essa plenitude só em Deus a

posso encontrar? Constatando todas as minhas limitações,

erros, fragilidades e pecados, poderei ainda continuar a

alimentar o desejo de uma vida diferente e cheia de sentido?

Sim. Em Jesus Misericordioso, que morreu por amor e

ressuscitou, posso viver essa vida nova e plena, que o meu

coração anseia, recorrendo com toda a confiança à Sua

infinita Misericórdia!

Dizia S. João Paulo II: «Na Misericórdia de Deus o mundo

encontrará a paz, e o homem a felicidade» (Cracóvia, 17-8-

2002)

Necessito acolher a Misericórdia de Deus na minha vida,

mas para isso, o passo decisivo é reconhecer-me

profundamente necessitado dela. «Não basta ser miserável

para atrair sobre si a divina Misericórdia, é preciso

reconhecer humildemente a própria

mais receberá. E grande consolo Me dão as de ilimitada

confiança, porque, em almas assim, derramo todos os

tesouros das Minhas graças». (D 1578) «A Minha

Misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo

inteiro. Quem pode medir a extensão da Minha bondade?

(…) A tua miséria desaparece no abismo da Minha

Misericórdia.» (D. 1485)

Santa Teresa do menino Jesus, foi alguém que se lançou

com toda a confiança na Misericórdia do Senhor, dizia ela:

«Ó Senhor, desde que me foi dado compreender o amor do

Vosso Coração, Ele expulsou do meu coração todo o temor.

A lembrança das minhas faltas humilha-me, leva-me a

nunca me apoiar sobre a minha força que não é senão

fraqueza; mas esta lembrança, ó Senhor, fala-me

sobretudo da Vossa Misericórdia e do Vosso amor. E

como poderiam as minhas faltas não ser consumidas para

sempre, se as lanço com uma confiança toda filial no braseiro

devorador do Vosso amor?

Ó Senhor, ainda que eu tivesse cometido todos os crimes

possíveis, teria sempre a mesma confiança; estaria segura de

que – tendo um sincero

arrependimento – toda esta

multidão de ofensas seria como

uma gota de água lançada num

braseiro ardente.»

Deus Misericordioso, hoje dirige-

me a mim estas palavras: «não

tenhas medo do teu Salvador (…)

dispõe-te a dialogar a sós com o

teu Deus de Misericórdia, que

quer dizer-te palavras de perdão

e cumular-te com graças. Oh,

como me é querida a tua alma».

Vamos responder a este apelo do

Senhor e abrir-lhe o nosso coração.

Certamente que, ao tomarmos esta

decisão fundamental, sentiremos

necessidade de lhe pedir perdão

para acolher a Sua Misericórdia. E

Jesus diz-nos que, para se

realizarem os prodígios da Sua

Misericórdia, basta aproximar-

mo-nos com fé dos pés do Seu

representante e confessar-lhe a

própria miséria e aí: «o milagre da

(continua na página 3)

2. NOTÍCIAS DE ANGOLA

Conforme o desejo de Jesus, manifestado a Santa

Faustina, esta Festa, celebra-se sempre no primeiro

Domingo depois da Páscoa. Este ano, tendo em conta os

condicionalismos próprios destes tempos de pandemia,

a nossa comunidade transmitirá a Celebração Solene da

Festa:

ATRAVÉS: do canal do YouTube, mamcjcom.

DIA: 11 DE ABRIL 2021

HORA: 15.00h EUCARISITA

TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA

E ADORAÇÃO EUCARISITCA

Neste dia, dizia Jesus a Santa Faustina: «hás-de

percorrer o mundo todo e trazer as almas que

desfalecem à fonte da minha Misericórdia. Eu as

curarei e lhes darei forças.» (206) « Neste dia estão

abertas as entranhas da Minha Misericórdia (…) estão

abertas todas as comportas divinas, pelas quais se

derramam as graças». (699)

Desejo conceder indulgência
plenária, às almas que se
confessarem e receberem a Sagrada
Comunhão na Festa da Minha
Misericórdia.

PREPARAÇÃO PARA A FESTA DA MISERICÓRDIA

Jesus pediu a Santa Faustina que, esta Festa, fosse

preparada através de uma novena. Disse-lhe o seguinte:

«Durante nove dias, desejo que tragas as almas à fonte

da Minha Misericórdia, para que possam haurir a

força, o alivio e todas as graças que precisam nas

provações da vida e, principalmente; à hora da

morte.» (1209)

TRANSMITIREMOS TODOS OS DIAS A NOVENA

ATRAVÉS: do canal do YouTube, mamcjcom.

HORA: 15 h (exceto Sexta-feira Santa, que será às 18h)

INÍCIO: dia 2 de Abril

3. FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA

1. ATIVIDADES EM TEMPO DE
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miséria e voltar-se para Deus com

plena confiança.»

Então, o ponto de partida é a

humildade, porque «Deus resiste

aos soberbos, mas dá a sua graça

aos humildes.» (1 Ped 5,5) e, dizia

Jesus a Santa Faustina: «As

torrentes da Minha Graça inundam

as almas humildes. Os orgulhosos

hão-de permanecer na penúria e na

miséria, porquanto a Graça se

afasta deles em direção aos

humildes» (D. 1602). «Nunca

rejeito um coração humilde» (D.

1485)

Mas, se é indispensável reconhecer

a própria miséria, mais

importante é a confiança, porque

ao Senhor agradam aqueles que

confiam no seu amor. (Sl 147, 11).

E, lemos ainda, no diário de Santa

Faustina: «As graças da Minha

Misericórdia colhem-se com o

único vaso que é a confiança.

Quanto mais a alma confiar, tanto

JESUS, EU CONFIO EM VÓS!

mailto:missionariasamcj@gmail.com


«Vamos pensar 

nesta bela virtude 

da Misericórdia 

de Deus.

Enquanto 

vivemos sabemos 

que de facto a 

Misericórdia de 

Deus atua 

sempre, se 

encontra em nós 

pessoas 

arrependidas dos 

seus pecados, 

isto é, pessoas 

conscientes que 

pecaram; que 

confessam que 

pecaram e que 

pedem perdão 

humildemente ao 

Senhor. Quem 

assim proceder 

receberá sempre 

a Misericórdia de 

Deus!»
(26-9-2004)

(Padre Júlio Gritti, scj)

TESTEMUNHO VIVO
O CORAÇÃO DE JESUS 

TRABALHA NOS CORAÇÕES

Eu, moro na região de Lisboa e tenho

uma vizinha, que conheço, já há quase

30 anos. Esta vizinha é do Norte e passa

a maior parte do tempo na sua terra.

Quando a conheci, comecei a falar-lhe

de Deus. Disse-lhe que era católica e

gostava de saber qual era a sua ideia,

pois sabia que não ia à Missa e gostava

de a ajudar a conhecer mais o Senhor.

Mas ela não adiantava muito a

conversa; de forma que eu

cumprimentava-a, rezava por ela, mas

deixei de lhe falar sobre o assunto da

religião.

Há pouco tempo, foi ela que se

aproximou de mim a saber como estava

e a puxar o tema. Perguntou-me se eu ia

à Missa. Disse-lhe que sim e depois de

alguma conversa, perguntei-lhe se ela

também queria ir comigo algum dia.

Mostrou logo muito interesse, e de facto

foi algumas vezes, acompanhada por

mim e outras vezes, foi sozinha. A

partir daí começou a abrir-me o seu

coração. Logo na primeira vez que foi,

sentiu-se muito sensibilizada e tocada.

No fim dizia: «isto, é como quando eu

era nova». Confidenciou-me que foi

catequista e que fez muitas vezes as

nove primeiras sextas-feiras com as

crianças, mas depois cansou-se de ir à

Igreja, deixou e nunca mais foi. Mais

tarde, houve uns «irmãos» que lhe

bateram à porta, para lhe falarem da

Bíblia e ela aceitou que lhe falassem e

ainda participou nalgumas reuniões,

para as quais foi convidada. Mas, não se

sentia bem e, achava que não era por ali

o caminho. Contou-me ainda, que um

dia estando a ver as cerimónias de

Nossa Senhora de Fátima na televisão,

sentiu como que um chamamento de

Jesus, que a impressionou muito. E aí

começou o seu desejo de encontrar

alguém, com quem ela pudesse partilhar

estes seus anseios mais profundos.

Depois de longas conversas, de ter

escutado as suas experiências e de me

ter acompanhado algumas vezes à

Eucaristia, perguntei-lhe se não gostaria

de se Confessar, para começar a

comungar. Disse logo que sim.

Combinei com ela e acompanhei-a,

levando-a um dia até um sacerdote que

estava a Confessar. De facto, ela

nesse dia, confessou-se e

comungou. Ficou muito contente.

Agora está na terra, mas vou

falando com ela, pelo telefone, para

a animar na caminhada. Dou glória

ao Senhor, ao seu Misericordioso

Coração, por Ele ter conduzido e

trazido, de novo ao Seu caminho,

esta vizinha! Eu apenas me

disponibilizei para a escutar e dar

uma pequena orientação. Glória ao

Senhor pelas maravilhas que realiza

nos corações dos seus filhos!
(uma amiga) 

ANO DE SÃO JOSÉ
A grandeza de S. José consiste no facto de ter sido o esposo de Maria e o pai

adotivo de Jesus.

São José foi o mais escondido e poderoso de todos os Santos. Um homem justo,

manso, humilde, puro, obediente, corajoso, trabalhador, completamente atento e

entregue aos planos e desígnios de Deus. Um homem com uma elevada

dignidade, vivendo na simplicidade e procurando realizar com grande prontidão e

fidelidade a vontade de Deus, numa atitude de completo abandono e entrega,

servindo continuamente a Jesus e Maria.

Foi com este Pai amoroso que Jesus cresceu e aprendeu acima de tudo, o que é a

ternura e a Misericórdia!

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ
Glorioso Patriarca São José,

cujo poder consegue tornar possíveis
as coisas impossíveis,
vinde em minha ajuda

nestes momentos de angústia e dificuldade.
Tomai sob a vossa proteção as situações

tão graves e difíceis que Vos confio,
para que obtenham uma solução feliz.

Meu amado Pai,
toda a minha confiança
está colocada em Vós.

Que não se diga que eu Vos invoquei em vão,
e dado que tudo podeis
junto de Jesus e Maria,

mostrai-me que a Vossa bondade
é tão grande como o Vosso poder.

Ámen.
(Oração rezada pelo Papa Francisco todos os dias)

«Não me lembro

de até hoje lhe ter

pedido alguma

coisa que não me

tenha concedido,

nem posso pensar

sem admiração

nas graças que

Deus me tem

concedido por sua

intercessão e nos

perigos de que me

tem livrado, tanto

para a alma como

para o corpo.

Parece-me que

Deus concede aos

outros santos a

graça de nos

auxiliar nesta ou

naquela

necessidade,

mas sei por

experiência que

São José nos

socorre em

todas, como se

Nosso Senhor

quisesse fazer-

nos

compreender

que, assim

como Ele lhe

era submisso na

terra, porque

estava no lugar

de pai e como

tal era chamado,

também no céu

não pode

recusar-lhe

nada. »

(Santa Teresa

D' Ávila)

DESEJAMOS 

SANTAS E ALEGRES 

FESTAS PASCAIS 

AOS NOSSOS 

ESTIMADOS 

LEITORES, 

COLABORADORES, 

CELULISTAS, 

BENFEITORES E 

AMIGOS!

CRISTO 

RESSUSCITOU!

ELE ESTÁ VIVO! 

ALELUIA!

«FELIZES OS QUE, 

SEM TEREM VISTO, 

ACREDITAM»
(Jo 20,29)

(Continuação da página 1)

Misericórdia de Deus manifestar-se-á

em toda a plenitude (…) A maravilha da

Misericórdia de Deus fará ressurgir a

alma para uma vida plena.» (D. 1448).

Diz ainda Jesus: «Quando vieres à

Confissão, deves saber que sou Eu

mesmo quem espera por ti no

confessionário; oculto-me no sacerdote,

mas sou Eu próprio quem atua na alma»

(D. 1602)

O grande desejo de Jesus é o de

derramar a Sua Misericórdia em todos

os corações e para isso, quis que

existisse uma Festa da Misericórdia,

momento extraordinário para derramar a

Sua graça em todos os corações. Diz

Ele: «a Festa da Misericórdia seja

refúgio e abrigo para todas as almas

especialmente para os pobres

pecadores.» (…) Que nenhuma alma

receie vir a Mim, ainda que os seus

pecados sejam tão vivos como o

escarlate...» (699) E, Jesus promete à

alma que, for à confissão e receber a

Sagrada Comunhão, nesse dia de Festa,

obterá a remissão total das culpas e das

penas. É um dia de renovação total da

vida; é um dia para recomeçar uma

vida nova e plena, inundada pela

Misericórdia de Deus.

E, quem faz esta descoberta é incapaz de

não comunicar esta maravilha aos

outros, dizia Santa Teresa do Menino

Jesus: «Ó Jesus, porque não posso

dizer a todas as almas quanto a Vossa

condescendência é inefável? Sinto que

se, por impossível, encontrásseis uma

alma mais fraca, mais pequena do que a

minha, Vos deliciaríeis a cumulá-la de

favores ainda maiores, se ela se

abandonasse com inteira confiança à

Vossa Misericórdia infinita».

Jesus quer a nossa confiança na Sua

infinita Misericórdia e conta com a

nossa colaboração para a comunicarmos

aos nossos irmãos. E promete, a todos os

que difundirem esta Sua Misericórdia, a

proteção durante toda a sua vida e na

hora da morte.

Vamos pois, colaborar com Jesus,

porque como Ele próprio disse, «a

humanidade não encontrará a paz,

enquanto não se voltar, com

confiança, para a Minha

Misericórdia». (300)


