
Foi solenemente celebrada pelas missionárias,

colaboradores e amigos no dia 24 de abril, na Igreja da

Encarnação (ao Chiado – Lisboa), conforme o pedido,

de Jesus Misericordioso a Santa Faustina e

confirmado pela Igreja, por meio de São João Paulo II

quando declarou, no ano 2000, que o Domingo depois

da Páscoa, seria chamado Domingo da Divina

Misericórdia.

Tivemos a celebração solene da Missa às 15h,

presidida pelo Rev. Sr. Pe. Jacinto Farias, que nos

explicou profundamente o mistério do Coração

Misericordioso de Jesus. Seguiu-se a Adoração ao

Santíssimo, com o Terço da Divina Misericórdia e a

Bênção.

Foi grande a alegria de ver de novo a Igreja cheia de

fieis a louvar a infinita Misericórdia do Senhor!
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O CORAÇÃO EUCARÍSTICO E 

MISERICORDIOSO DE JESUS:

EIS A RESPOSTA!
Na minha e na tua vida, quantas questões,

interrogações, problemas, sofrimentos, inquietações,

medos, angústias… nos afetam de um ou de outro

modo, em diversos momentos da nossa vida.

Onde encontrar a resposta para todas estas

situações? Haverá uma resposta que possa

tranquilizar o meu coração e dar sentido a tudo

isto?

A resposta simples e imediata é sim. No Coração

manso, humilde e misericordioso de Jesus

encontramos a resposta e o sentido para tudo o que faz

parte da nossa vida.

Mas, para chegarmos às respostas plenas temos que

fazer um caminho de fé e de adesão amorosa e total a

Jesus Cristo Nosso Senhor e Nosso Salvador.

Pois Ele nos diz: «tudo é possível a quem crê». (Mc

9,23). Se há verdadeira fé, nada na nossa vida fica sem

resposta.

Até, a questão mais essencial, que diz respeito ao

problema da morte, pela fé em Jesus Cristo, encontra

resposta e ganha sentido, pois Ele nos diz: «Quem crê

em Mim, mesmo que tenha morrido viverá» (Jo

11,25).

Com a fé e com a certeza, no nosso coração, de sermos

infinitamente amados por Deus, aconteça o que

acontecer na nossa vida, nada nos pode perturbar nem

separar do amor de Cristo. (Rom 8, 38-39)

Com estes «óculos» amorosos da fé vamos

compreendendo, cada vez mais, o que nos diz o

Senhor através de S. Paulo «tudo concorre para o bem

dos que amam a Deus. (Rom 8,28), mesmo os maiores

problemas e dificuldades, mesmo tudo, ganha sentido

e nos aproxima sempre mais da nossa meta definitiva.

Por outro lado, o que continuamente tranquiliza o

nosso coração é saber que, «Deus é fiel e não permitirá

que sejamos tentados acima das nossas forças, mas,

com a tentação, nos dará os meios de sair dela e a

força para a suportar.» (1 Cor 10,13)

Contudo, para nos aproximarmos cada vez mais e

caminharmos na fé em Jesus, temos que descobrir o Seu

amoroso Coração que nos ama infinitamente. «Eis, o

Para encontrarmos este Amor tão grande de Jesus por

nós, temos que contemplar a Sua vida, mas temos que,

acima de tudo, descobrir hoje a Sua presença no meio

de nós. Este Coração de Jesus que está connosco e dá

sentido à nossa vida, nós encontramo-Lo vivo, amante,

ferido, na Santa Eucaristia (Pe. Dehon).

Daí, a importância da nossa participação na Santa

Missa, pois é aí, nesse Mistério de Amor, que nós nos

encontramos de uma forma extraordinária com o

Coração amoroso e Misericordioso de Jesus.

É através da Igreja, particularmente, através da

participação no Sacramento da Eucaristia que, a

plenitude das graças, chegam ao nosso coração e que o

nosso encontro com Jesus Vivo, se dá de uma forma

excecional.

É, pois, na Eucaristia e na Adoração Eucarística,

nesse encontro pessoal com Jesus Vivo, que nós

encontramos a resposta para todas as situações da

nossa vida. É aí que encontramos a verdadeira

alegria e a paz do coração.
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2. A MISSÃO EM ANGOLA

3. ENCONTROS COM RAPARIGAS 

4. PEREGRINAÇÃO DEHONIANA A FÁTIMA

O Rev. Sr. Pe. Constantino, em Angola, continua a

fazer um intenso trabalho a nível da pastoral

vocacional, realizando com frequência, dias de

encontro com adolescentes e jovens que desejam

descobrir a sua vocação.

Continuamos a contar com as vossas orações pelos

jovens que já estão no seminário para que sejam

perseverantes e por estes que estão a fazer o seu

caminho de discernimento vocacional.

As necessidades são sempre muitas e agradecemos a

todos os que tem colaborado com esta missão, com as

suas orações e com o seu apoio material. Deus vos

abençoe!

Realizou-se um de 9 a 12 de abril em Fátima. Foram

dias de vivencia de intensa vida cristã, de descobertas,

de aprofundamento da fé e de alegre convívio.

No dia 22 de maio reunimo-nos na casa das

missionárias em Massamá e participamos na eucaristia

no Seminário de Alfragide. Foi um dia de crescimento

espiritual e de grande alegria.

6. ENCONTRO PELA FORÇA DO ESPÍRITO

5. RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS

COLABORADORES

Realizou-se no dia 5, primeiro Domingo de junho. Como era

habitual, antes da pandemia, as missionárias, colaboradores e

amigos, puderam participar, na oração do Terço do Rosário e

na Missa no Recinto do Santuário, bem como na Procissão do

Santíssimo. E, à tarde no centro Paulo VI reuniram-se com

toda a família Dehoniana, para um momento de alegre

convívio.

No dia 11 de junho, 2º Sábado do mês, teremos a cerimónia

da renovação da consagração dos Colaboradores das

Missionárias do Amor Misericordioso do Coração de Jesus,

que se realizará na Missa às 17h, na nossa casa em Massamá.

Este é, pois, um momento muito importante, sobretudo um

momento de gratidão ao Senhor, pelo dom da sua vocação, da

sua doação e entrega ao Senhor.

Que Jesus e a Virgem Maria os abençoem e os ajudem a viver

e a crescer cada vez mais neste Amor Misericordioso.

Realizar-se-á no dia 18 de junho, com o Rev. Sr. Pe. Pedro

Coutinho, no Seminário de Nossa Senhora de Fátima em

Alfragide. Terá inicio às 9.00h e terminará por volta das

18 h´.

Convidamos todas as pessoas que possam estar presentes, a

participar. Certamente não se arrependerão. São muitas as

graças que Deus quer derramar nos nossos corações, para

vivermos cada dia melhor conduzidos pelo Espírito Santo!

“Buscar-me-eis e me encontrareis, se me

procurardes de todo o Coração” (Jeremias 29, 13)

Para mais informações contactar:

Lurdes Xavier 960 064 389 ou Xana Brito 917 366 808

mailto:missionariasamcj@gmail.com


«Há muitíssimos 

irmãos, que ainda 

não 

experimentaram 

a doçura da 

Misericórdia do 

Senhor, que ainda 

continuam 

afastados desta 

possibilidade de 

ouvir dizer: em 

nome de Deus eu 

te absolvo dos 

teus pecados, em 

nome do Pai e do 

Filho e do Espirito 

Santo. E, nós 

temos que trazer 

estas pessoas 

para Nosso 

Senhor.»
(Pe. Júlio Gritti, scj, 19-05- 2002)

TESTEMUNHO VIVO
O Senhor escutou a minha oração e 

a minha filha voltou para a Igreja

Tenho uma filha que foi educada

na vida cristã, até fez parte do coro da

paróquia, mas depois do seu

casamento pela Igreja, foi-se

afastando da prática religiosa. Só se

confessou nessa altura e já passaram

17 anos. À Missa dominical passou a

ir só de vez em quando, muito

raramente. Eu sendo uma pessoa

cristã praticante, esta situação fazia-

me sofrer e rezava mesmo muito por

ela. Este ano, na Quinta-feira Santa a

minha filha disse-me que se queria

confessar. Fiquei admiradíssima

quando ela me disse isso, mas fiquei a

pensar que isto só podia ser um

«milagre». Contudo, quando a

acompanhei à Igreja, esta estava

fechada e não conseguiu concretizar o

seu desejo. Entretanto, no Domingo

depois da Páscoa, ela acompanhou-

me para participar na Celebração da

Festa da Divina Misericórdia, sempre

com aquela esperança de se poder

confessar. Ainda tentou, mas havia

muitas pessoas na fila para se

confessarem e não conseguiu. No fim

da Celebração falei com uma

missionária dizendo-lhe o que se

passava com a minha filha e a pena

que sentia de ela não se ter

confessado. A missionária foi ter com

o Sr. Padre para ver se a podia

confessar, este atendeu-a e ela no

final da confissão sentia-se realmente

feliz e muito satisfeita. Contudo,

nesse dia não comungou. Quando no

Domingo, foi à paroquia, onde

pertenceu ao coro e foi catequista,

para participar na Eucaristia e

comungar, chorou muito, penso que

foram lágrimas de arrependimento e

de alegria, da filha que se afastou e

agora voltou à casa do Pai. O Senhor

tocou-lhe mesmo o coração.

Agradeço muito a Jesus

Misericordioso por ter escutado as

minhas orações! E que grande alegria

eu também sinto por ver a minha filha

de volta aos caminhos do Senhor!

(Uma amiga)

O título de Mãe de 
Misericórdia mostra 

como Tu, Maria, 
exerces a Tua 

misericórdia sobre 
aqueles que sofrem no 
corpo para lhes curar a 
alma, e como depois os 

consolas nas suas 
aflições e como os 

tornas fortes no meio 
de todas as dificuldades 
que têm que enfrentar.

Virgem Misericordiosa, 
tantas vezes te 

invocamos como Refúgio 
do Pecadores. Todos nós 
pecadores encontramos 

em Ti um amparo 
seguro. Depois do Teu 
Filho Jesus, ninguém 

detestou mais o pecado 
do que Tu, ó Maria, mas, 
longe de afugentares os 

pecadores, Tu os 
acolhes e moves ao 
arrependimento: em 

quantas confissões não 
interviestes com um 

auxílio especialíssimo!

FICA COMIGO, SENHOR! 

Fica comigo, Senhor, porque é necessária a Tua 

presença para não Te ofender. 

Tu sabes quão facilmente Te abandono.

Fica comigo, Senhor, pois sou fraco e preciso da

Tua força para não cair tantas vezes.

Fica comigo, Senhor, porque Tu és a minha vida e

sem Ti esmoreço no fervor.

Fica comigo, Senhor, porque Tu és a minha luz e

sem Ti permaneço nas trevas.

Fica comigo, Senhor, para me dares a conhecer a

Tua vontade.

Fica comigo, Senhor, para que ouça a Tua voz e

Te siga.

Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te muito e

estar sempre na Tua companhia.

Fica comigo, Senhor, se queres que Te seja fiel.

Fica comigo, Senhor, pois embora a minha alma

seja muito pobrezinha, deseja ser para Ti um lugar

de consolação, um sacrário de amor.

Fica comigo, Senhor, pois é tarde e o dia está a

declinar, isto é: passa a vida, aproxima-se a morte,

o juízo e a eternidade, e é necessário redobrar as

minhas forças, para que não desfaleça no caminho,

e, para tanto, preciso de Ti.

Faz-se tarde e avizinha-se a morte. Afligem-me as

trevas, as tentações, as securas, as penas e as

cruzes!

Tenho necessidade de Ti nesta noite de exílio.

Fica comigo, Senhor, porque, nesta noite da vida

dos perigos, preciso de Ti.

Que eu te conheça, Senhor, como os teus

discípulos ao partir do pão, isto é: que a união

eucarística seja a luz que dissipe as minhas trevas,

a força que me sustente e a única felicidade do

meu coração.

Fica comigo, Senhor pois, quando chegar a

morte, quero estar unido a Ti: se não puder ser de

modo sacramental pela sagrada comunhão, ao

menos pela graça e pelo amor.

Fica comigo Senhor.

Não te peço a Tua divina consolação, pois não a

mereço, mas o Dom da Tua presença santíssima.

Oh! Sim, isso Te peço.

Fica comigo, Senhor.

Só Te procuro a Ti, o Teu Amor, a Tua Graça, a

Tua Vontade, o Teu Coração, o Teu Espírito,

porque Te amo, e não Te peço outra recompensa

além do aumento deste amor.

Amor sólido e prático.

Amar-te de todo o Coração na terra, para continuar

a amar-Te perfeitamente por toda a eternidade.

Ámen (São Padre Pio)

DESÍGNIO DE AMOR DO SAGRADO CORAÇÃO 

NA INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA 

Irmãos e Irmãs: Olhai para Jesus à mesa da Ceia, abençoando o

Pão, que Ele muda substancialmente no seu corpo.

Vede-O elevando ao céu os seus olhos divinos. Todo o seu

rosto brilha com uma doçura inefável. Ele está num êxtase de

amor. É que neste momento o Sagrado Coração realiza o

ideal da sua vida.

Ele quis oferecer-nos uma nascente de graças, onde

pudéssemos colher todas as bênçãos e todas as alegrias.

Quis também dar-se a nós para viver na intimidade com

cada um de nós.

Realiza tudo isto instituindo a Eucaristia, e está como que

inebriado de alegria e de amor.

I. O Sagrado Coração quis instituir a Eucaristia para nos

comunicar todos os seus bens «Desejei ardentemente comer

esta Páscoa convosco» (Lc. 22).

Durante toda a sua vida, Jesus tinha fome e sede de ver o dia

desta Páscoa. Queria abrir-nos esta nascente de vida, queria

começar esta intimidade connosco.

A Eucaristia era a nascente de todos os dons que o seu

Coração nos abria. Não é apenas um dom especial, um favor

particular que este Coração liberal quer fazer às almas que ama;

são todos os dons ao mesmo tempo, são todas as graças

concentradas num só dom.

Sejam quais possam ser as necessidades de uma alma nesta

vida, é aqui que ela encontra o socorro, o remédio, os

recursos para tudo.

É um resumo de todos os seus dons que nos deixou o Deus

de misericórdia, dando-nos este pão de vida...

Almas que a tentação prova, que as desgraças afligem,

almas perturbadas e hesitantes, almas pobres, enfermas,

moribundas, sabei recorrer a este remédio divino.

Almas ternas, que tendes necessidade de afeição, vinde a este

amigo. Lá tudo se encontra ao mesmo tempo: os conselhos da

amizade, os exemplos da santidade, as direções da sabedoria

divina.

É neste tesouro de toda a espécie de bens que uma

infinidade de almas encontrou a sua satisfação.

Os outros meios faltam-nos às vezes. A ocasião, a oportunidade,

uma abordagem fácil são-nos recusados; mas neste sacramento

admirável, Jesus está sempre presente, está sempre pronto,

está em toda a parte e está para todos.

(Padre Dehon, Coroas de Amor)


