
No mês de agosto o Pe. Constantino esteve reunido

com um grupo de 12 jovens, que tem estado a

acompanhar, já há algum tempo. Estes jovens desejam

fazer um caminho no Seminário com vista a um

melhor discernimento da sua vocação ao Sacerdócio e

ao mesmo tempo, desejam integrar-se nesta

comunidade do Amor Misericordioso do Coração de

Jesus.

Assim, no próximo ano letivo, dois deste jovens irão

começar o Propedêutico, cinco começarão o curso de

Filosofia e cinco o curso de Teologia. É um caminho

longo e exigente de discernimento da própria vocação.

O Sr. Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira

Dias, continua a dar todo o apoio ao Padre

Constantino, a estes jovens e a esta Obra. Louvemos

ao Senhor pelas maravilhas que realiza e vamos

também nós apoiá-los, sobretudo com a nossa oração e

dentro das nossas possibilidades.

Foi celebrada no passado dia 5 de Setembro, na

Paróquia de São Bento, em Massamá.

Foi um dia de imensa alegria para todas as

Missionárias, Colaboradores, Amigos, Benfeitores e

para o Sr. Pe. Jacinto Farias, que tem acompanhado

muito de perto o Pe. Constantino e a Obra em Angola.

Glorificamos a Santíssima Trindade e a Sua Mãe

Maria Santíssima pelas maravilhas que realiza em

favor do seu povo. Agradecemos, ao Senhor

Misericordioso, pelo dom de mais este sacerdote e

pelo desenvolvimento desta Obra .
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A MISERICÓRDIA DE DEUS É 

INFINITA, ETERNA E 

UNIVERSAL

São Paulo chama a Deus Pai das Misericórdias

(2 Cor 1, 1-7), sublinhando assim a sua infinita

compaixão pelos homens, que ama muito

intimamente. Talvez poucas verdades se repitam nos

textos sagrados tão insistentemente como esta: Deus é

infinitamente misericordioso e compadece-se dos

homens, sobretudo daqueles que sofrem a miséria

mais profunda que é o pecado. Para que o

aprendamos bem, a Sagrada Escritura ensina-nos com

uma grande variedade de termos e de imagens que a

misericórdia de Deus é eterna, isto é, sem limites no

tempo, (Sl. 100), imensa, sem limites de lugar nem de

espaço; e universal, pois não se limita a um povo ou

uma raça, e é tão extensa e ampla quanto as

necessidades do homem.

A encarnação do Verbo, do Filho de Deus, é

prova desta misericórdia divina. Ele veio perdoar,

veio reconciliar os homens entre si e com o seu

Criador. Manso e humilde de coração, oferece

alimento e descanso a todos os atribulados (Mt 11, 28).

O apóstolo São Tiago chama ao Senhor piedoso e

compassivo (Tg 5,11). Segundo a epístola aos

Hebreus, Cristo é o Pontífice Misericordioso (Heb 2,

17); e esta atitude divina para com o homem é a

razão de ser da ação salvadora de Deus, que não se

cansa de perdoar e de impelir os homens para a

Pátria definitiva, ajudando-os a superar as

fraquezas, a dor e as deficiências desta vida.

"Revelada em Cristo a verdade a respeito de Deus, Pai

das misericórdias, permite-nos «vê-lo»

particularmente próximo do homem, sobretudo quando

este sofre, quando é ameaçado no próprio núcleo da

sua existência e da sua dignidade.” (S. João Paulo II,

Enc. Divis in Misericordia). Por isso a súplica

constante dos leprosos, cegos, coxos… a Jesus

é: Senhor, tem misericórdia de mim.

A bondade de Jesus para com

os homens, para com todos nós,

excede as medidas humanas.

“Àquele homem que caiu nas mãos dos ladrões,

que foi por eles desnudado, espancado, abandonado

meio morto, Ele o confortou, curando-lhe as feridas,

derramando nelas o seu azeite e vinho, fazendo-o

montar a sua própria cavalgadura instalando-o na

pousada para que cuidassem dele, dando para isso uma

quantia de dinheiro e prometendo ao hospedeiro que na

volta pagaria o que gastasse a mais”. (São Máximo de

Turim)

O Senhor teve esses cuidados com cada homem

em particular. Muitas vezes recolheu-nos feridos à

beira da estrada da vida, derramou bálsamo sobre as

nossas feridas, vendou-as… e não uma, mas

inúmeras vezes. Na sua misericórdia está a nossa

salvação. Tal como os doentes, cegos e aleijados do

Evangelho, também nós devemos pôr-nos diante do

Sacrário e dizer humilde e confiadamente ao Senhor:

Jesus, tem misericórdia de mim...

(Livro “Falar com Deus”, de Francisco Fernández Carvajal.)

2. MISSA NOVA DO P. CONSTANTINO 

EM PORTUGAL

Os pensamentos do Pe. Júlio surgem, também, em cada

um dos capítulos; são uma dádiva, um presente que ele

nos deixou.

Bem-haja a todos os que connosco, quiseram e puderam

colaborar, partilhando as suas memórias sobre o Pe. Júlio

e a todos os que, com seu grande contributo, tornaram

possível a realização deste sonho.

Louvemos o Senhor que nos concedeu a graça de ter

conhecido e ter tido como amigo o Sr. Pe. Júlio.

Se alguém quiser adquirir o livro, contacte-nos

(960064389) e também desta forma ajudará a nossa

missão.

3. LIVRO SOBRE O SR. PE. JÚLIO GRITTI

1. MISSÃO EM ANGOLA
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4. ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO ANO 

PASTORAL

- Todos os 2ºs Sábados do mês, encontro de formação dos

Colaborares e aberto a quem deseje aprofundar a vida

cristã. Tem início às 14 h, com Adoração Eucarística, às

15h Terço da Divina Misericórdia, seguido de Reflexão

orientada pelo Sr. Pe. Jacinto Farias scj, terminando com a

Eucaristia às 17 h, na nossa casa em Massamá.

- Todas as sextas-feiras, exceto à primeira das 15 h às

17 h, Adoração Eucarística. Na primeira sexta-feira a

Adoração terá início às 17 h e teremos Missa às 19 h, na

casa das missionárias, em Massamá.

- Encontro de Oração todas as sextas às 20.30 h, na casa

das missionárias, em Massamá.

- Células Missionárias semanais, com diversos horários e

locais. Os interessados podem contactar-nos.

Foi apresentado no dia 5 de

Setembro 2021.

O livro sobre a vida do Pe. Júlio

Gritti tem por base: dados

biográficos; testemunhos e

pensamentos do Pe. Júlio.

Os testemunhos foram distribuídos

por cada um dos capítulos e dão-

lhe “vida” são como o coração da

biografia.
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«A obra mais 

bela de Deus, 

não é 

certamente a 

criação, que nos 

deixa 

espantados pela 

sua grandeza, 

pela sua 

imensidade, 

com essas 

descobertas que 

há hoje; não é 

esta a obra mais 

importante para 

Deus. Mas, a 

obra mais 

importante é a 

de perdoar; é a 

de refazer a 

graça num 

pobre pecador. 

Isto é que 

ultrapassa 

tudo!» 
(23-01- 2005)

(Pe. Júlio Gritti, scj,)

TESTEMUNHOS VIVO
BENÇÃOS COM A IMAGEM DE 

JESUS MISERICORDIOSO

As Missionárias do Amor

Misericordioso do Coração de Jesus, há

anos, com o objetivo de chegar aos

irmãos mais afastados da «casa do Pai»,

tiveram a iniciativa de propor aos

colaboradores e amigos que levassem,

pelas famílias, uma imagem de Jesus

Misericordioso com a legenda: «Jesus,

eu confio em Vós». Desta imagem

fazem ainda parte as palavras: «Jesus,

abençoa com a Tua Misericórdia

infinita, esta nossa família!»

São muitas as famílias que aderiram e

aderem a esta iniciativa. Quando a

imagem chega às suas casas é uma

alegria! Algumas rezam o terço da

Misericórdia, outras fazem a novena e

outras começam a rezar mais

diariamente. Esta oração continua

depois da imagem passar e muitos

sentem o desejo de levar a imagem a

casa de outros familiares e amigos.

Quantas graças são derramadas nas

famílias por onde passa esta imagem!

Por exemplo:

- “Num prédio havia uma senhora que

recebia esta imagem. Um dia houve um

desentendimento entre vários vizinhos

que deixaram de se falar. Então, esta

senhora, muito corajosa, disse: «é Jesus

Misericordioso, que vai trazer de novo a

paz a estes vizinhos» e foi falar com

cada um deles e propôs-lhes também

receberem esta imagem nas suas casas.

Eles aderiram e passado pouco tempo,

todos estavam reconciliados e a viver

em harmonia”. (A…)

- “Eu tomei a iniciativa de levar uma

imagem de Jesus a várias famílias, que

se sentiram muito reconfortadas com a

sua presença e agora elas próprias já

estão também a divulgar junto de outras

famílias esta devoção, que

progressivamente se vai multiplicando.

Algumas também levaram para as suas

paróquias esta imagem e aí começaram

a rezar em comunidade o terço da

Divina Misericórdia” (P…)

- “Uma senhora a quem levei esta

imagem, tinha uma irmã muito

doente no hospital, começamos a

rezar com muita fé a Jesus

Misericordioso e a senhora

recuperou totalmente do seu

problema de saúde. Glória ao

Senhor!” (P…)

Com um gesto simples e com um

pouco de coragem, podemos fazer

chegar a graça de Deus aos

corações que, muitas vezes

desconhecem a alegria de viver na

Sua intimidade!

DEUS É MEU PAI Meu Pai, é em Nome de Jesus Cristo, Vosso Filho, que eu vo-lo

peço. E Vós, ó Jesus, abri o Vosso Coração e colocai n´Ele o

meu e, com o de Maria, oferecei-o ao nosso Divino Pai. Em

troca obtende-me esta graça de que tenho tanta necessidade!

Meu Divino Pai, dai-vos a conhecer a todos os homens.

Que todo o mundo proclame a vossa Bondade e a Vossa

Misericórdia!

Sede o meu terno Pai e protegei-me em toda a parte como a

pupila dos vossos Olhos. Que eu seja para sempre o vosso digno

filho. Tende piedade de mim!

Pai Divino, doce esperança das nossas almas, sede conhecido,

honrado e amado pelos homens!

Pai Divino, Bondade infinita que se exerce para com todos os

povos, sede conhecido, honrado e amado pelos homens!

Pai Divino, orvalho benfazejo da humanidade, sede

conhecido, honrado e amado pelos homens! Amén

(Madre Eugénia Ravasio)

Ó meu Pai dos Céus, como é doce e suave saber que
Vós sois meu Pai e que eu sou vosso filho!

É sobretudo quando o céu da minha alma é negro e a

minha cruz mais pesada que sinto a necessidade de

vos dizer: Pai, eu creio no vosso Amor por mim!

Sim, eu creio que Vós sois meu Pai e que eu sou

vosso filho!

Eu creio que Vós me amais com um amor infinito!

Eu creio que Vós velais dia e noite por mim e que

nem um cabelo cai da minha cabeça sem o vosso

consentimento!

Eu creio que, infinitamente Sábio, Vós sabeis muito

melhor do que eu o que me convém!

Eu creio que, infinitamente Poderoso, Vós tirais o

bem do mal!

Eu creio que, infinitamente Bom, Vós fazeis que

tudo concorra para o bem daqueles que vos amam; e,

por detrás das mãos que ferem, eu beijo a Vossa mão

que cura!

Eu creio, mas aumentai a minha Fé e, sobretudo a

minha Esperança e a minha Caridade! Ensinai-me a

saber ver o vosso Amor dirigir todos os

acontecimentos da minha vida.

Ensinai-me a abandonar-me à vossa condução,

como uma criança nos braços de sua mãe.

Pai, vós sabeis tudo, Vós vedes tudo, vós conheceis-

me melhor que eu mesmo. Vós podeis tudo e Vós

amais-me!

Ó meu Pai, já que desejais que nós vos peçamos tudo,

eu venho com confiança pedir-vos com Jesus e Maria

(fazer pedido...).

Por esta intenção eu Vos ofereço, em união com os

Sagrados Corações, todas as minhas orações, os meus

sacrifícios e mortificações, e uma maior fidelidade ao

meu dever.

Dai-me a Luz, a Força e a Graça do vosso Espírito!

Confirmai-me neste Espírito para que nunca O perca,

não O entristeça, nem O enfraqueça em mim.

Algumas sugestões para por em prática a devoção 

à Divina Misericórdia:

1. Aceitar e colocar em prática os diversos pontos da

mensagem de Jesus à Irmã Faustina.

2. Venerar em sua casa a imagem de Jesus

Misericordioso e, em tempo de aflição ou

dificuldade, pedir auxílio a Jesus, Rei de

Misericórdia, com inteira confiança.

3. Viver no esplendor da misericórdia de Jesus, isto é,

tratar de viver com a consciência pura e esforçar-se

para atingir a perfeição cristã.

4. Frequentar os Sacramentos, para melhor participar

do amor misericordioso de Deus.

5. Imitar a misericórdia de Deus, praticando as obras

de misericórdia, espirituais e corporais;

particularmente, pedir pela conversão dos pecadores

e prestar auxílio, apoio e consolação a todos os

pobres, infelizes, doentes e moribundos, e sufragar as

almas do Purgatório.

6. Quando for possível, recitar diariamente o Terço

da Misericórdia às três horas da tarde e fazer uma

pequena meditação da Paixão de Jesus, em honra à

misericórdia de Deus e pelas necessidades do mundo.

7. Na medida do possível, tomar-se apóstolo da

misericórdia de Deus, testemunhando-a por uma

profunda fé, que estimule e desperte nos outros

grande confiança em Deus.

“Devocionário à Divina Misericórdia”

Ofereço aos 

homens um vaso, 

com o qual 

devem vir 

buscar graças à 

fonte da 

Misericórdia. 

Esse vaso é 

esta Imagem com 

a legenda: 

«JESUS, EU 

CONFIO EM VÓS»
(D. 327)”.

Há já muitas 

almas atraídas 

ao Meu amor 

através dessa 

Imagem. 
(D. 1379)


