
Nos últimos 30 dias o tempo de visualização do

canal foi de cinquenta e cinco mil horas

Realizou-se de 11 a 13 de Março e tivemos como

pregador o Sr. Pe. Jacinto Farias. Foram dias onde

refletimos bastante sobre a Misericórdia de Deus e os

Seus Mandamentos, que nos conduzem à felicidade e

salvação eternas. Mas também, aprofundamos a

realidade do pecado, que nos leva a rejeitar este Amor

e a Lei Divina. Contudo, pela Misericórdia do Senhor,

temos o Sacramento da Reconciliação que nos permite

endireitar o caminho e recomeçar sempre.
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JESUS E O PECADOR!
Eis os 10 pontos seguros para compreendermos o

pensamento de Jesus acerca do pecador, segundo uma

conferência do Pe. Gasparino

1 - Jesus vai à procura do pecador, antes, Jesus

declara que este é o motivo pelo qual Se Encarnou.

Dirá: “Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores;

não são os sãos que precisam de médico, mas os

doentes”. E na parábola da ovelha perdida, Jesus

apresenta Deus como um Pastor que corre à procura da

Ovelha perdida. E nós compreendemos o Seu

pensamento. De facto, nós vemos que este Jesus atua

assim. Ele procurará assim Zaqueu, a Samaritana, a

pecadora. Por isso, quando um jovem, uma pessoa vai

a confessar-se e lhe custa, nós deveríamos animá-lo.

Deveríamos dizer-lhe: Sabes porque é que tu te vais

confessar? É porque Cristo já te encontrou, já te tomou

pela mão; tu tens a força de confessar-te porque Ele já

te procurou e alcançou e te transmitiu já a força!

2 - Jesus apresenta-se sempre amigo dos pecadores,

Ele apresenta-se sempre a eles com ternura, com

delicadeza, tal como fazia com os doentes. De facto,

Jesus apresenta-se com ternura com duas categorias de

pessoas: com os doentes e com os pecadores. Parece

quase que os mete no mesmo plano e, isto, é um

escândalo para os Fariseus. Assim, por exemplo,

escandalizam-se porque Jesus come com os pecadores:

Como é possível que o Mestre coma com os

publicanos e os pecadores? (Mc 2,16) É

impressionante este pormenor. Porém, os pecadores,

nunca se "perturbam", quando se encontram com

Jesus.

3 - Jesus apresenta-se com toda a ternura ao

pecador, mas não é terno com o pecado. É muito

importante ter presente esta atitude da transparência de

Jesus perante o pecado. Jesus é verdade deslumbrante,

perante o pecado. E o pecador, diante d'Ele, sente

necessidade de mudar de vida. Por exemplo: Mateus,

um publicano, um pecador que se vendeu ao dinheiro,

encontrou Cristo, levantou-se e O seguiu. Zaqueu é

chefe dos publicanos, depois de se encontrar com Jesus,

sente necessidade de dizer: Restituirei quatro vezes

mais do que roubei e darei metade dos meus bens aos

pobres. A Prostituta - Jesus apresenta-a assim: é uma

mulher a quem foi perdoado muito, porque muito amou.

Portanto, Jesus é amigo dos pecadores, mas não do

pecado! Amigo dos pecadores, mas para os arrancar do

pecado.

4 - Jesus nunca condena o pecador. Vemos o caso da

mulher apanhada em flagrante adultério, quando todos a

queriam condenar e apedrejar, Jesus pergunta-lhe no

final do encontro: “mulher, ninguém te condenou? Ela

respondeu: «Ninguém Senhor». Jesus disse-lhe: nem eu

te condeno, vai e de agora em diante não peques mais.”

(Jo 8, 1-11) Jesus não a condena, apenas lhe indica o

que deve fazer.

5 - Jesus perdoa o pecador, e ensina que o perdão é a

maior alegria de Deus! Diz: " Haverá mais alegria no Céu,

por um só pecador que se converta, do que por noventa e

nove justos que não precisam de conversão" (Lc. 15). E Jesus

repete mais vezes este pensamento no mesmo capítulo 15, de

Lucas. E dirá: “alegrai-vos comigo; é preciso fazer festa!”

Eis: Perdoar é a festa de Deus. Eis a coisa que devemos

compreender: o Sacramento do perdão (da confissão) é

festa, é alegria. Enquanto não compreendermos isto, não

estamos bem preparados para fazer a confissão e devemos

trabalhar espiritualmente mais um pouco para fazer bem a

confissão.

6 - Jesus nunca perdoa em massa, mas sempre

individualmente: No Evangelho nunca encontramos Jesus a

dar o perdão coletivo (a toda a gente); o perdão é sempre

individual, é sempre um ato pessoal de Deus, dirigido à

pessoa individual. Jesus não perdoa às massas, mas perdoa ao

indivíduo.

7 - Jesus resiste sempre contra a falsidade, contra quem

se julga justo: Na parábola do Fariseu e do Publicano lemos:

O Publicano voltou para casa justificado, porque se julgou

pecador. O primeiro anúncio do Reino é assim: O Reino está
(Continua na pág. 3)
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3. CANAL DO YOUTUBE: eparatijesus

2. ENCONTRO PELA FORÇA DO ESPIRITO

4. ENCONTRO PARA RAPARIGAS FÁTIMA

Convide as 

raparigas que 

conhece a 

participarem. Será 

certamente uma 

experiência de 

amizade e encontro 

com Deus que 

jamais esquecerão. 

5. FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA

Para mais informações contacte-nos (960064389)

Houve também espaço para parar, fazer silêncio e

entrar em intimidade com o Senhor através da oração.

No final todos se sentiram satisfeitos e gratos ao

Senhor, por mais este retiro!

Realizou-se no dia 26 de fevereiro, no Seminário de

Alfragide e foi já uma preparação para iniciarmos bem

o tempo quaresmal. Participou um número muito

significativo de pessoas, mais de uma centena. E

sempre desejosas de que outros encontros se possam

realizar, para caminhar e renovar sempre mais a fé e o

amor ao Senhor, pela força do Espírito Santo.

Glória ao Senhor! Que permite também através destes

meios, que a sua mensagem chega aos corações!

Graças a Deus, continua em crescimento.

Na casa que se está a construir já foi possível fazer um

encontro com os seminaristas quando estiveram de férias,

no Natal.

6. A MISSÃO EM ANGOLA

Muita coisa ainda falta, mas pelo menos procuramos que a

pequena capela, esteja o melhor possível para rezarmos,

tudo o resto irá sendo feito conforme a Providência o

permitir. Agradecemos a todos os que nos tem ajudado,

para que esta missão se torne uma realidade. Continuamos

a contar com a sua oração e com a poderosa intercessão de

S. José, para que os meios materiais continuem a chegar e

para que os jovens sejam perseverantes e fieis à sua

vocação.

******

“Desejo que seja 
solenemente celebrada 

no Domingo depois da Páscoa.”

Vai realizar-se:

DATA: 24 de abril (Domingo)

HORA: 15 h – Eucaristia,

Adoração Eucarística

e Terço da Misericórdia

LOCAL: Igreja da Encarnação

(ao Chiado – Lisboa)

A NOVENA À MISERCÓRDIA TEM INICIO: 14 DE ABRIL (6ª f Santa)

mailto:missionariasamcj@gmail.com


«A VERDADEIRA PAZ É 

AQUELA DE SENTIRMO-NOS 

REALMENTE EM PAZ, EM 

CONCÓRDIA 

1º COM DEUS

2º COM A NOSSA 

CONSCIÊNCIA

3º COM OS NOSSOS 

IRMÃOS.

ESTA É QUE É A VERDADEIRA 

PAZ. TER O CORAÇÃO 

TRANQUILO  E A 

CONSCIÊNCIA TRANQUILA. 

MAS SERENAMENTE 

TRANQUILA, ISTO É, 

HONESTAMENTE 

TRANQUILA. NÃO 

TRANQUILA FICTICIAMENTE, 

ENGANANDO-NOS A NÓS 

PRÓPRIOS. MAS SENTINDO 

REALMENTE QUE SOMOS 

PECADORES, MAS QUE 

TAMBÉM  JÁ REJEITAMOS O 

NOSSO PECADO E  QUE JÁ 

PEDIMOS PERDÃO AO 

SENHOR. E PORTANTO 

COMO O SENHOR ME 

PERDOOU, POSSO 

REALMENTE DIZER: 

AGORA SIM, ESTOU EM PAZ, 

PORQUE O SENHOR ME 

PERDOOU. 

ESTA É A PAZ QUE O SENHOR 

DESEJA AOS APÓSTOLOS .»
(Pe. Júlio Gritti, scj, 19-05- 2002)

TESTEMUNHO VIVO
Evangelizar os jovens pela arte

Começo por me apresentar,

dizendo que tenho dezasseis anos e fui

batizada com quinze e que isso foi

mesmo muito marcante na minha vida.

No silêncio da minha meditação,

enquanto rezava pelos jovens que ainda

não conhecem o amor de Deus, surgiu-

me a inquietação de como poderia

anunciar Jesus. Apercebi-me que é um

grande desafio este de evangelizar, mas

quero dar a conhecer aos meus amigos

Cristo, que é para mim um amigo.

Nos dias de hoje, infelizmente, muitas

pessoas e jovens não se importam com

Deus. Talvez por uma questão

geracional, por falta de esclarecimento

sobre a Igreja e Deus…

Ao evangelizarmos pela arte podemos

deixar uma semente nos corações de

alguém, e se usarmos versículos poderá

ser a primeira vez que irá ler a bíblia.

Eu nunca pensei que a evangelização

pela arte fosse tão poderosa até que esta

história me aconteceu. Bem, num dia

normal, eu vestia uma t-shirt com uma

ilustração da parábola do Trigo e do

Joio com o versículo de Gálatas 6,9. E

nesse dia que foi a primeira vez que

levei a t-shirt para a escola, várias

pessoas pararam para ler e algumas sem

fé cristã vieram-me perguntar sobre o

amor de Deus, e sobre a minha fé.

Obviamente, que na escola sabem que

sou católica, mas graças à t-shirt vieram

ter comigo. E, hoje, duas dessas jovens

que me questionaram já começaram a ir

à missa, o que é muito belo e poderoso.

Fez-me pensar o quanto uma simples

representação de Deus pode fazer e o

quanto a juventude de hoje está carente

da palavra de Deus. A arte, para além

de uma semente muito forte, pode ser

vista como partilha, testemunho. E é

muito importante para evangelizar e

criar uma ligação. Isto porque o

processo de criação é uma parte de nós,

das nossas experiências, memórias e um

pouco de cor. E isso pode ser a chave

para a evangelização, pela ligação e

pela empatia. Sei também que nas

idades mais jovens é difícil haver

momentos de paz e de tranquilidade

para se deixar envolver pela

mensagem da arte. Vivemos

demasiado rápido, apressadamente

e não temos tempo para

contemplar. Mas não

desmoralizemos e não tenhamos

medo de levar Deus a todos os

jovens, especialmente aos que estão

mais afastados. Acredito que se

fizermos um trabalho conjunto com

os jovens da comunidade podemos

ter uma igreja mais repleta de

juventude. É um desafio que irá

exigir muito de nós, mas devemos

auxiliar os jovens mais

marginalizados integrando-os na

comunidade paroquial pela via da

arte, da arte urbana. Embora a curto

prazo não pareça, podem ter um

efeito benéfico em aproximar os

jovens dessa realidade que tanto

necessitam de conhecer: Cristo.

Não há mais tempo a perder, a

evangelização é necessário para a

paz no mundo. Dai testemunho e

dai cor à beleza do mundo, ide

evangelizar! (Uma amiga)

SANTA 

E FELIZ PÁSCOA

PARA TODOS OS NOSSOS 

ESTIMADOS LEITORES, 

COLABORADORES, 

CELULISTAS, 

BENFEITORES E 

AMIGOS!

(Continuação da pág. 1)

próximo; convertei-vos, acreditai no Evangelho! Jesus

diz isto para todos, porque Jesus sabe que somos todos

pecadores. Ai daquele que se julga justo! A primeira

condição para recebermos bem o Sacramento da

Penitência é sentirmo-nos pecadores. Um Sr. Padre,

Capelão das prisões, contava que o que era decisivo

para levar os presos à confissão era quando lhes dizia,

com firmeza, quem eram os que deviam confessar-se e

quem eram os que não deviam ir a confessar-se. Com

toda a solenidade lhes dizia: Não pode ir confessar-se

aquele que se julga justo, que se sente santo. Por favor,

quem se sente justo, fique lá na sua cela e não vá à

Capela para a Confissão. E pode vir a confessar-se só

aquele que se sente pecador! Isto era decisivo! Quando

compreendiam estas palavras, caíam todas as barreiras

de resistência e todos se confessavam!

8 - Jesus, que é todo ternura para os pecadores, tem

exigências tão radicais relativamente ao pecado, que

parece pretender coisas impossíveis. Vejamos o

Evangelho: Mt 5, 20 "Se a vossa justiça não superar a

dos doutores da Lei e dos fariseus, não entrareis no

Reino dos Céus.“ os Escribas e os Fariseus eram os

"Santos", eram as pessoas justas daquele tempo. Jesus,

diz: esta justiça dos fariseus não basta para entrar no

reino dos Céus. Em Mt 5, 21-22, diz Jesus: “Deus disse

aos antigos: não matarás! Mas eu digo-vos: quem se

irar contra o seu irmão, será submetido ao juízo!” – Em

Mt 5, 27-28: “disseram os antigos: Não cometas

adultério! Mas Eu digo-vos quem olhar para uma

mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no

seu coração!” - Mt 5, 39 “se alguém te bater na face, tu

apresenta-lhe também a outra”. Como vemos Jesus tem

exigências que parecem impossíveis na luta contra o

pecado!

9 - Jesus ensina que a estrada da conversão é difícil:

Mt 7, 14: «Como é estreita a porta e quão apertado é o

caminho que conduz à vida, e como são poucos os que

o encontram!»

10 - Mas Jesus revela-nos o segredo para

conseguirmos encontrar o caminho para a porta: Mt

11, 28-30: “Vinde a mim, todos os que estais cansados

e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o

meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde

de coração e encontrareis descanso para o vosso

espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.”

E, desta maneira, ensina a apoiar-nos n’Ele, a

confiarmos n’Ele. É isto que conta: não apoiarmo-nos

em nós mesmos. Sozinhos, não conseguimos nada na

luta contra o pecado. Quando vamos a Jesus e

descobrimos o poder da oração, então

conseguiremos vencer o pecado, porque Jesus disse:

Sem Mim, nada podeis fazer! (Jo 15, 5) E em Mc 9,23:

«Se podes…! Tudo é possível a quem crê». – E

também disse a Pedro, que escandalizado perguntou a

Jesus: Mt, 19, 25-26 “Então quem se salvará? Isto é impossível

aos homens, mas a Deus tudo é possível!” É como se dissesse:

reza a Deus porque Ele pode fazer tudo! Se rezares, a luta

contra o mal é guerra vencida. Irmãos, Jesus ama-nos porque

somos pecadores; Ele procura-nos porque não somos santos,

mas porque somos pecadores a quem Ele quer perdoar.

Abramos o nosso coração à Sua Misericórdia.

Desejo que a festa da Misericórdia seja refugio e
abrigo para todas as almas especialmente para os
pobres pecadores. Neste dia estão abertas as
entranhas da Minha Misericórdia. (D. 699)

JESUS, EU CONFIO EM VÓS!

Na Minha Festa, na Festa da Misericórdia, 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)
Derramo todo um mar de graças sobre aquelas almas
que se aproximarem da fonte da Minha
Misericórdia. A alma que for à Confissão e receber
a Sagrada Comunhão obterá a remissão total das
culpas e das penas. (…) Que nenhuma alma receie vir
a Mim, ainda que os seus pecados sejam tão vivos
como o escarlate…" (D. 699).
É no Sacramento da confissão onde se dão os maiores
prodígios da Misericórdia de Deus. Para obter este
prodígio (…) basta aproximarem-se , com fé, dos
pés do Meu representante e confessar-lhe a miséria
própria: o milagre da Misericórdia de Deus
manifestar-se-á em toda a plenitude. Ainda que a
alma esteja em decomposição – como um cadáver, e
ainda que humanamente já não haja possibilidade de
restauração e tudo se encontre perdido, as coisas
não são assim para Deus. A maravilha da
Misericórdia de Deus fará ressurgir a alma para
uma vida plena. (D.1448)

Festa da 
Divina Misericórdia

Quero 

que nesse 

dia, 

também,

a Minha 

imagem 

seja 

venerada!

"Eu sou a Ressurreição e a 
Vida. Aquele que crê em 

Mim, ainda que morra 
viverá” (João 11,25).


