4. RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS
COLABORADORES

1. FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
Celebrou-se no dia 11 de abril de 2021. Dia de
grandes graças para todos os corações abertos à
Misericórdia de Jesus. Este ano, devido aos
constrangimentos da pandemia, as missionárias e
colaboradores celebraram a Festa duma forma mais
simples, na Igreja de Nossa Senhora da fé, no Monte
Abraão, a qual foi transmitida pelo youtube pelo nosso
canal mamcjcom. Foi presidida pelo Rev. Sr. Pe.
Jacinto Farias que nos fez uma bela e profunda
homilia relativa a este maravilhoso dia de Festa.
Apenas um pensamento profundo: «A Misericórdia
Divina é um coração aberto àquele que é miserável e
não há miséria maior, do que não acreditar ser dígino
de ser amado. Nós somos mais que o nosso pecado,
somos amados de Deus.»
Neste dia foi também benzida uma imagem de Jesus
Misericordioso que passou a ficar duma forma
permanente nesta Igreja.

2. CANAL DO YOUTUBE
- «O vosso canal do youTube, eparatijesus, é a minha
“novela”. Todos os dias acompanho as vossas orações
e mensagens, tanto dos vídeos como das imagens que
vão colocando. Por este meio, Deus me tem
fortalecido e ajudado muito. Sem as vossas mensagens
tudo seria muito mais complicado» (Mª Lurdes Sacavém)
- Olá. Obrigada pela vossa dedicação às Orações a
Deus tão necessárias neste tempo. (Isaura)
- Olá Sou fã de vocês! Amo o TERÇO da
misericórdia. Rezo junto convosco todos os dias...
(Eudiceia)

3. ENCONTRO DE RAPARIGAS

Realizar-se-á no próximo dia 12 de junho, 2º Sábado, na casa
das missionárias. O encontro de formação começará às 15 h,
como é habitual, e a renovação, far-se-á durante a Missa às
17 h. Louvemos ao Senhor, por estes leigos, quererem mais
uma vez dizer o seu SIM ao Coração Misericordioso de
Jesus, comprometendo-se a viver na graça de Deus, para O
Amar e Reparar e, ao mesmo tempo, colaborar na missão de
ir ao encontro dos irmãos mais afastados da casa do Pai.

JESUS REVELA-NOS O SEU
CORAÇÃO
5. MISSA NOVA, EM PORTUGAL, DO
PADRE CONSTANTINO
Celebrar-se-á no próximo dia 5 de
setembro, Domingo, pelas 15 h, na
Igreja de São Bento de Massamá.
Nesta Missa, celebrada cá em Portugal,
contamos com a presença de todos os
nossos colaboradores, amigos e
benfeitores. Queremos todos louvar o
Senhor, por mais este Sacerdote para o
serviço da Sua Igreja e particularmente
para o anúncio da Misericórdia do
Coração de Jesus.
O Padre Constantino Bulali Zinga, foi
ordenado no dia 20 de novembro de
2020, na Sé de Luanda, Angola, pelo
Sr. Arcebispo D. Filomeno Vieira Dias,
como
Sacerdote
do
Amor
Misericordioso do Coração de Jesus.
Atualmente, está
em Angola, na
diocese de Luanda, a desenvolver a
comunidade dos Missionários do Amor
Misericordioso do Coração de Jesus.
Rezemos por ele, para que esta difícil
missão se realize segundo a vontade de
Deus.

FORMA DE CONTRIBUIR
Através de transferência bancária para o nosso IBAN
PT50 0033 0000 0001 7435 4183 4. (Millennium)
Cheque ou vale do correio em nome de:

Missionárias do Amor Misericordioso do Coração de Jesus
“CANTAREI... AS MISERICÓRDIAS”
Distribuição Gratuita

Realizou-se no passado dia 16 de maio um encontro de
oração, reflexão e convívio. Ficou definido que
faríamos outros, pela internet e no período de férias,
presenciais. Se conhece raparigas com desejo de
participar nestes encontros, coloque-as em contacto
connosco (Tel 960064389) para mais informações.
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Contemplando atentamente a vida de Jesus Cristo,
através dos Evangelhos, descobrimos como dentro do Seu
peito pulsa um coração cheio de amor por Deus Seu Pai e
por cada um de nós, sobretudo os mais necessitados e
fragilizados. Basta olhar para o Seu modo de viver, de agir,
de se relacionar com as pessoas e, acima de tudo, a forma
como Ele entregou a Sua vida, para descobrimos o imenso
amor que reina no Seu Coração.
Foi precisamente no momento da Sua morte quando: “um
dos soldados traspassou-lhe o peito com uma lança e logo
brotou sangue e água” (Jo 19:34), que nós encontramos a
manifestação máxima do Amor do Coração de Jesus, que se
entregou até dar a Sua última gota de Sangue por nós.
Assim, o lado aberto de Cristo é a suprema revelação
do amor de Deus, manifestado no seu Filho Jesus,
pois: “Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu
Filho Unigénito, para que todo o que n’Ele crê não se
perca, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16).
Vemos que esta manifestação do Amor do Coração de
Jesus está enraizada na Sagrada Escritura, mas foi sobretudo
através de Santa Margarida Maria Alacoque, uma mística
do século XVII, que esta devoção se propagou na Igreja.
Mas em que consiste esta devoção? Esta devoção
conduz-nos à contemplação do Coração adorável de
Jesus Cristo, abrasado de amor pelos homens e
ultrajado pela ingratidão dos mesmos. E, tem por fim,
honrar este Coração Divino das mais variadas formas,
especialmente reparar as injúrias que recebe no
Sacramento do Seu Amor, a Eucaristia.
Esta devoção não é, pois, coisa do passado, falar do
Coração de Cristo é falar da Sua pessoa divina, que nos
amou e que nos ama; estando continuamente a acolher-nos
com a Sua misericórdia em todas as situações pelas quais
passamos na nossa vida.
É neste Coração aberto e amoroso que nós encontramos
tudo o que o nosso coração anseia.
O Coração de Jesus é a resposta hoje
Para quem procura sentido para a vida, tem ânsias de ir
mais longe, porque esta vida, simplesmente humana, não o
satisfaz, ou sente o cansaço e o peso da cruz, a resposta está
no Coração de Jesus.
Este coração amoroso de Jesus diz a cada um de nós:

«Eis o Coração que tanto amou os homens, que a
nada Se poupou até Se esgotar para lhes
testemunhar o Seu Amor»

«Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós»
(Jaculatória Milagrosa)
«Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de
mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis
descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e
a minha carga é leve.» (Mt 11, 28-30)
Quantas vezes me afastei deste amor de Jesus, pensando
que nas coisas do mundo, nos bens materiais, nas honras e
vaidades, nas criaturas, encontraria a verdadeira felicidade?
Mas, se por algum momento aí possa ter encontrado algum
sentido, com o passar do tempo tudo se vai desvanecendo.
Então onde me apoiar? Onde encontrar refúgio? Onde
encontrar tudo o que o meu coração anseia? Só em Jesus,
no seu Misericordiosíssimo Coração encontro o que procuro.
Só neste Coração, que veio ao mundo não para condenar,
mas para salvar, não para os justos, mas para os pecadores, e,
que continua vivo e atuante, sobretudo através da sua Igreja,
nos seus Sacramentos, eu posso encontrar o caminho de
regresso ao Amor de Deus.
Este Coração amoroso desceu ao abismo da nossa miséria,
para nos dar a mão, elevar, abraçar e fazer uma grande festa,
para nós descobrimos que só no Seu infinito amor está a
resposta que dá pleno sentido à própria existência.

TESTEMUNHO VIVO
TU TAMBÉM PODES MUDAR A
VIDA DE ALGUÉM
Deus é poderoso e pode mudar
qualquer situação. Assim aconteceu
com uma minha irmã, que andava um
pouco afastada da palavra de Deus e da
prática religiosa.
Mas, mais importante do que
pedir a Deus para mudar as coisas à
nossa volta, é pedir que Ele nos mude.
Se nós mudamos de acordo com a
vontade de Deus, também podemos
mudar a vida de alguém que anda um
pouco perdido, como a ovelha que se
afastou do seu rebanho, ou seja, da Sua
palavra.
Acima de tudo, porém, revestivos do amor, que é o laço da perfeição.
(Colossenses 3:14)
Temos que nos agarrar às
promessas de Deus e acreditar que elas
prevalecerão sobre todo o resto.
O amor genuíno é algo muito
raro nos dias de hoje. Vemos pessoas
que não se importam com os outros, só
conseguem pensar nos seus próprios
interesses, porque não têm amor. Mas
quando Deus nos enche com o Seu
amor, tudo muda e as pessoas notam a
diferença. Foi o que aconteceu neste
pequeno testemunho. O Senhor, na sua
paciência e infinita Misericórdia vai-me
mudando e transformando e noto que
isso se reflete nos que me rodeiam.
Eu
sempre
fui
católica
praticante, mas desde há uns três anos
para cá comecei a participar mais
ativamente em diversos encontros e
retiros organizados pelas missionárias.
Especialmente o grupo de oração
semanal, tem-me ajudado muito.
E, penso que, se isto é bom para
mim, também o será para os outros.
Ora, o que eu tenho feito é partilhar
com a minha irmã estas experiências
cristãs que tanto me tem ajudado.
Envio-lhe pagelas, mensagens e
aconselho-a a ver alguns vídeos com
orações e reflexões. Mas, tudo isto tem
sido um caminho lento e progressivo.
Como a mim me tem feito
muito bem a prática da Confissão mais
frequente, partilhei com a minha irmã e
recomendei-lhe para procurar um
sacerdote para se confessar e desabafar
com ele, com a certeza de que isso a

ajudaria muito, pois ela já há
muitos anos que não se confessa.
Há tempos fiquei realmente muito
feliz quando ela me disse que já se
tinha ido confessar.
Peço a Deus para a encher do Seu
amor e a todos os outros que ainda
andam afastados da Sua palavra.
Em nome de Deus cantemos
vitória e louvemos o Senhor pela
Sua infinita Misericórdia!
(Uma Colaboradora)

«Deus é amor que
se derrama em nós
e não quer que
ninguém escape
ao Seu Amor
Misericordioso,
quer que vamos a
Ele com confiança
e arrependimento;
já que ainda é
tempo antes que
Ele venha como
Justo Juiz. Este
voltar-se para Ele
é a única fonte de
paz para a
humanidade.
Implorando a
Misericórdia de
Deus, o mundo
encontrará a
resposta para as
suas tribulações,
nas quais, por
exemplo, nos
sentimos
envolvidos nos
nossos dias.»
(Santa Faustina, D. 367)

(Padre Júlio Gritti, scj)

NO CORAÇÃO DE JESUS, ABISMO DE TODAS
AS VIRTUDES, ENCONTRAMOS TESOUROS
INFINITOS PARA AS NOSSAS NECESSIDADES
Se estais num abismo de fraqueza, onde caís a todo o
momento, ide abismar-vos na força do Sagrado
Coração, que vos fortificará e vos libertará.
Se estais num abismo de misérias, ide abismá-las
neste Coração adorável, que está plenamente cheio de
misericórdia.
Se estais num abismo de orgulho e vã estima de vós
mesmos, abismai-o no da humildade do Sagrado
Coração.
Se estais num abismo de ignorância, ide abismar-vos
no amável Coração de Jesus, onde aprendereis a amá-lo
e a fazer o que Ele deseja de vós.
Se estais num abismo de infidelidades e de
inconstâncias, ide abismar-vos no de firmeza e de
estabilidade do Sagrado Coração de Jesus.
Se vos encontrais num abismo de ingratidão pelos
grandes bens que recebestes de Deus, ide abismar-vos
neste divino Coração, que é uma fonte de
reconhecimento, do qual vos encherá se lhe pedirdes.
Se estais num abismo de impaciência e de cólera, ide
abismá-lo no da doçura do amável Coração de Jesus, a
fim de que ele vos torne doces e humildes.
Se vos encontrais num abismo de distrações, ide
perdê-las no abismo da tranquilidade do Sagrado
Coração, que vos dará infalivelmente a vitória.
Se estais no abismo das trevas, ide ter com Ele,
revestir-vos-á com a Sua luz.
Se estais mergulhados no abismo de tristeza, ide
abismá-lo no da divina alegria deste Sagrado Coração
onde encontrareis um tesouro de consolações que
dissipará todas as vossas tristezas e aflições de espírito.
Quando vos encontrardes na perturbação e na
inquietude, ide abismar-vos na paz deste Coração
adorável, que ninguém vos poderá arrebatar.
Abismai-vos muitas vezes na caridade deste amável
Coração, a fim de que não façais nada ao próximo que
fira por pouco que seja esta virtude.
Se vos encontrardes num abismo de resistência e de
oposição à vontade de Deus, é preciso abismar-vos no
da submissão e da conformidade ao beneplácito divino
do Sagrado Coração de Jesus; e lá, perder todas as
vossas resistências para vos revestirdes desta feliz
conformidade em todas as disposições que quiser fazer
de vós…
Mas quais são os meios para ir buscar estes tesouros
ao Coração de Jesus? Basta para isso um pouco de
boa vontade, de alguns momentos de reflexão, de
uma curta meditação. Estas reflexões poderão ser
ajudadas por uma leitura. Mas será preciso sobretudo
aplicar-se a compreender os sentimentos do Coração
de Jesus, a penetrar nas suas disposições. Será
preciso humilhar-nos pela imperfeição do nosso interior
e dos nossos afetos, perante os sentimentos e os afetos
do Sagrado Coração. (Pe. Dehon, Mês do Sagrado
Coração de Jesus, 11º dia)

ANO DA FAMÍLIA
2021
É bom refletir que o Filho de Deus, como todas as crianças,
quis ter necessidade do calor de uma família. Precisamente
por esta razão,
porque é a de
Jesus, a família de
Nazaré é modelo,
na qual todas as
famílias
do
mundo
podem
encontrar o seu
seguro ponto de
referência
e
inspiração.

Em Nazaré floresceu
a primavera da vida
humana do Filho de
Deus, no momento
em
que
foi
concebido por obra
do Espírito Santo no
ventre virginal de
Maria. Dentro das
paredes hospitaleiras
da Casa de Nazaré, a

infância de Jesus teve lugar na alegria, rodeada pelos
cuidados maternais de Maria e de José, na qual Jesus pôde
ver a ternura de Deus (cf. Carta apostólica Patris corde , 2).

SAGRADA FAMILIA - JESUS, MARIA
E JOSÉ MINHA FAMILIA VOSSA É.
À imitação da Sagrada Família, somos chamados a redescobrir o
valor educativo do núcleo familiar: ele deve fundar-se no amor
que sempre regenera as relações e abre horizontes de esperança.
A comunhão sincera pode ser experimentada na família
quando é uma casa de oração, quando os afetos são sérios,
profundos e puros, quando o perdão prevalece sobre a
discórdia, quando a dureza diária da vida é suavizada pela
ternura mútua e pela serena adesão à vontade de Deus.
Deste modo, a família abre-se à alegria que Deus concede a
todos os que sabem doar alegremente. Ao mesmo tempo,
encontra a energia espiritual para se abrir ao mundo exterior, aos
outros, ao serviço dos irmãos, à colaboração para a construção
de um mundo sempre novo e melhor; por conseguinte, capaz de
se tornar portadora de estímulos positivos; a família evangeliza
através do exemplo de vida. É verdade, em todas as famílias
há problemas, e por vezes até discussões. “Padre, discuti...” —
somos humanos, somos fracos e às vezes todos nós discutimos
em família. Digo-vos uma coisa: se discutirmos em família,
não terminemos o dia sem fazer as pazes. “Sim, discuti”, mas
antes que o dia acabe, faz as pazes. E sabes porquê? Porque a
guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. Não ajuda. E
depois, na família há três palavras, três palavras a conservar
para sempre: “com licença”, “obrigado”, “desculpa”. “Com
licença”, para não ser indiscreto na vida dos outros. “Com
licença: posso fazer alguma coisa? Achas que posso fazer
isto?”. “Com licença”. Sempre, não sejais indiscretos. “Com
licença”, a primeira palavra. “Obrigado”: muitas ajudas, tantos
serviços que prestamos uns aos outros em família. Agradecer
sempre. A gratidão é o sangue da alma nobre. “Obrigado”. E
depois, o mais difícil de dizer: “Desculpa”. Porque cometemos
sempre erros e muitas vezes alguém fica ofendido por isto.
“Desculpa”, “desculpa”. Não vos esqueçais das três palavras:
“com licença”, “obrigado”, “desculpa”. Se numa família, no
ambiente familiar, existirem estas três palavras, a família
estará bem.
(Papa Francisco, Angelus, 27 de Dezembro 2020)

