
 

 
 

    

DA CHAMADA EPÍSTOLA 
DE BARNABÉ (sec II ) 

 

Da Liturgia das Horas sem. XVIII do Tempo comum 
- Quarta – Feira 

 

  Queridos Leitores: Notemos como a Fé dos 
Cristãos dos primeiros Séculos, estava bem 

assente nos ensinamentos de Jesus e dos 
Apóstolos. 

 

O CAMINHO DA LUZ É 
ESTE: 

 

“Se alguém quiser chegar a um lugar 
determinado: 

        - ESFORCE-SE  por atingi-lo com as suas obras.    
  E o conhecimento que nos foi dado para andar 

por este caminho:  
-  AMA Aquele que te criou; adora Aquele que te 
formou; dá glória Àquele que te remiu da morte; odeia 
tudo o que não é agradável a Deus; despreza toda a 
hipocrisia; não abandones os mandamentos do Senhor. 
Não te exaltes a ti próprio, mas sê humilde em tudo; 
não atribuas a glória a ti mesmo. Não maquines o mal 
contra o teu próximo; não admitas a arrogância no teu 
espírito.  

 - AMA o teu próximo mais do que a tua 
própria vida. Não cometas o aborto, nem mates o 
recém-nascido. Não descuides a educação do teu filho 
e da tua filha, mas ensina-lhes desde a infância o temor 
de Deus. Não cobices os bens do teu próximo, nem 
sejas avaro; não te juntes com os soberbos, mas 
frequenta a companhia dos humildes e dos justos. 
- ACEITA como benefício tudo o que te acontece na 
vida, consciente de que nada sucede sem a permissão 
de Deus. 

- NÃO SEJAS inconstante nem hipócrita, 
porque a hipocrisia é um laço mortal. 
- PÕE À DISPOSIÇÃO do teu próximo todos os 
teus bens e não consideres coisa alguma 
exclusivamente tua, porque, se todos sois 
comparticipantes dos bens incorruptíveis, quanto 
mais deveis sê-los dos bens corruptíveis?  

- NÃO SEJAS PRECIPITADO no falar, 
porque a boca é um laço mortal. Com toda a 
diligência procura ser casto, para bem da tua alma. 
- NÃO SEJAS FÁCIL em abrir as tuas mãos para 
receber e em fechá-las para dar. - Ama como à pupila 
dos teus olhos todo aquele que te anuncia a palavra 
do Senhor. 

- RECORDA DIA E NOITE o juízo final; e 
procura constantemente a companhia dos santos, quer 
tenhas de conversar, ou exortar, ou reflectir como 
poderás salvar uma alma com a tua palavra, quer 
tenhas de trabalhar com as tuas mãos para expiar os 
teus pecados. 
 - NÃO HESITES EM DAR, nem dês de má 
vontade; mas recorda quem é Aquele que dá a justa 
recompensa. 

- GUARDA OS MANDAMENTOS que 
recebeste, sem acrescentar nem tirar nada. 
 - ODEIA sempre o mal. 

 - Julga com justiça. 
- NÃO PROVOQUES desavenças, mas antes 
restabelece a paz, conciliando os adversários. 

- CONFESSA os teus pecados.  
- NÃO VÁS para a oração de má consciência.  

 Este é o caminho da luz! 
**** 

Desejamos de 
coração 
aos nossos caros 
Leitores, 
Colaboradores, 
Celulistas, 
Benfeitores e Amigos  

 

 

UM SANTO E FELIZ NATAL! 
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TESTEMUNHOS  VIVOS 
 

1 – PRIMEIRA COMUNHÃO... 
 “Na Páscoa convidei uma 
minha amiga para se confessar; não 
conhecia qual podia ser a sua prática 
religiosa. Descobri que nunca tinha 
feito a Primeira Comunhão, pois dizia 
ela que, quando era nova, vivia nos 
montes e que só tinha sido baptizada 
aos 18 anos. Nunca se tinha confessado, 
mas gostaria de o fazer. Pensei que era 
importante falar com o Senhor Prior. 
Este pediu-me logo para a preparar para 
a Primeira Comunhão. Eu aceitei de boa 
vontade, mas muito preocupada, pois 
pensava que não seria capaz de o fazer. 
Acompanhei-a muito na parte espiritual; 
fui-lhe dando livrinhos para fazer a sua 
caminhada. Preparei-a o melhor que 
pude! Há, poucos dias, confessou-se e 
fez a primeira comunhão. Ficou muito 
contente e eu também, que a 
acompanhei! 
Esta Senhora já tem 75 anos! Foi 
uma felicidade para ela e para mim!” 
Esta felicidade só se experimenta 
levando almas para Jesus. 
                                                               Antónia 
 

2 – DIZIA QUE NÃO TINHA 
PECADOS!! 
 «Andava eu muito triste por 
ver o meu marido, doente já há 10 
anos, com uma doença incurável, 
internado várias vezes no Hospital 
I.P.O. de Lisboa e sem notar nele um 
sinal de conversão, apesar de eu o 
aconselhar muitas vezes para se 
confessar. A minha tristeza 
aumentava sempre mais quando ele 
me dizia: «Há 30 anos que não me 
confesso, mas eu não tenho pecados»! 
E não queria confessar-se. 
 Mas eu continuava a falar-lhe 
sempre do Sacramento da 
Reconciliação e dos seus santos efeitos 
e rezava muito por ele. Conhecendo a 
gravidade da doença, pusemos-lhe de 
baixo  da almofada a Medalha de Nossa 
Senhora e a pagela do Sagrado Coração 
de Jesus, sem ele o saber. 
 No último internamento, 
parecia melhorar; estava para ter alta, 
mas… piorou com uma embolia 
pulmonar. Ficou quase em coma, mas 
comunicava por sinais. Sem informar às 
filhas, mandou-me chamar, lembrando-
se  certamente  de  tudo  o  que  lhe  
tinha   dito   sobre   o  Sacramento  da  

Reconciliação, fez-me sinal para que 
eu chamasse o Senhor Padre. Este veio,  
 e, administrou-lhe o Sacramento da 
Santa Unção, pois não falava. 
Conforta-me o que diz S. Tiago, na sua 
carta: 
«Está alguém entre vós doente? 
Chame os Presbíteros 
(=Sacerdotes) da Igreja…A 
oração da fé salvará o doente. O 
Senhor recebê-lo-á e, se cometeu 
pecados, ser-lhe-ão perdoados os 
seus pecados (S. Tiago, 5,14). 

 Dois dias depois, o meu marido falecia 
com muita paz!» 

Louvemos todos a imensa 
Misericórdia de Deus ! 
              Uma Celulista 
 

3 – NÃO SE CONFESSAVA 
HÁ 20 ANOS! 
  No meu Bairro vive uma família, cuja 
esposa, há meses, teve uma trombose, 
ficando sem falar e sem andar. Neste 
momento, está toda entubada. Pensei 
logo na melhor maneira de a Senhora 
receber pelo menos a Santa Unção ou 
fazer a Confissão. Sendo-me 
impossível, por vários motivos, realizar 
este meu santo desejo, pedi ajuda a 
duas senhoras da minha paróquia., que 
foram imediatamente visitá-la. 
    Na primeira visita, foram bem 
acolhidas, e, com sinais, a Srª doente, 
disse-lhes que tinha recebido todos os 
Sacramentos na juventude, mas, agora 
raramente ia participar na Santa Missa 
e há 20 anos que não se 
confessava. O Senhor Padre 
passou por lá também e foi bem 
acolhido. Mas, numa segunda visita 
quando lhe disseram que queriam 
ajudá-la a fazer uma melhor preparação 
para a confissão, houve rejeição, 
dizendo: «quando melhorar iremos à 
Igreja». Entretanto, fomos todos 
rezando muito por esta família. As 
Senhoras da Igreja, não desistiram de a 
visitar com simpatia cristã. Um dia 
passaram por lá quando iam levar a 
Sagrada Comunhão a outros doentes e,  
a Senhora doente, por sinais, pediu o 
sacerdote. No outro dia, veio então o 
Sr. Padre que, por sinais, a ajudou a 
confessar-se para receber a Santa 
Unção. No fim ficou muito feliz e, por 
gestos, agradecia muito. 
 Quanto a nós, louvámos o Senhor 
que é Misericórdia e Paciência 
eterna!       Uma Celulista 

 

O TERÇO DA DIVINA 

MISERICÓRDIA 

DO DIÁRIO DE S. FAUSTINA 
 

* Promessa do Senhor: As almas que 
rezarem esta Coroa <Terço> serão 
envolvidas pela Minha Misericórdia, 
durante a sua vida e, de modo 
particular, na hora da morte. (D. 754) 

 

* “Minha filha, exorta as almas a 
rezarem essa Coroa Divina que te 
recomendei, pois pela recitação deste 
terço, apraz-Me dar-lhes tudo o que 
Me peçam. Quando os empedernidos 
pecadores o recitarem, logo lhes 
encherei as almas de paz e a hora da 
sua morte será feliz… escreve que 
sempre que recitarem esta Coroa 
junto de agonizantes, Eu Me colocarei 
entre o Pai e a alma do moribundo, 
não como recto Juiz, mas antes como 
Salvador Misericordioso. (1541)  

 

* Recita a Coroa que te ensinei… Por 
ela conseguirás tudo, se o que pedires 
estiver de acordo com a Minha 
Vontade. (1731) 

 
 

* E, enquanto recitava esse Terço, foi 
então que ouvi uma voz: Oh, que 
grandes graças concederei às almas 
que recitarem esta Coroa! As 
profundas entranhas da Minha 
Misericórdia comovem-se com aqueles 
que recitem esta Coroa. (D. 848).   

 

* Quando entrei na minha solidão, ouvi 
estas palavras: Na hora da morte, 
defendo, como se Minha própria 
glória, toda a alma que recitar esta 
Coroa <Terço>; ou, quando outros a 
rezarem junto de um agonizante, a 
indulgência é a mesma. Quando esta 
coroa for rezada ao pé dum 
moribundo, a Ira de Deus será 
aplacada, a insondável Misericórdia 
envolve a alma e as entranhas da 
Minha Misericórdia serão movidas 
pela Paixão de Meu Filho” (811) 

 

* Hoje veio ter comigo o Senhor e disse: 
_ Minha filha, ajuda-me a salvar as 
almas. Irás a um pecador agonizante e 
recitarás essa Coroinha <Terço>, com 
isto lhe obterás a confiança na Minha 
Misericórdia, pois já está em 
desespero. (1797) 
* “… o Senhor deu-me a 

conhecer que, com essa oração, 

tudo se pode obter.” (1128) 



1 - ANO  

SACERDOTAL 

2009 – 2010 
 No dia 30 de Maio de 2008, o 
Em.mo Sr. Cardeal Cláudio Hummes, 
Prefeito da Congregação para o Clero, 
na Carta que enviava para o Clero do 
mundo inteiro por ocasião do dia Mundial 
de Oração pela Santificação dos 
Sacerdotes, escrevia: 
   “Tal maternidade  ( de Maria ), na qual 
se encarna o rosto amoroso de Maria, deve 
ser pedida na oração, porque só Deus a 
pode suscitar e apoiar. Não faltam 
exemplos admiráveis neste sentido. 
  1 - Pensemos nas lágrimas benéficas de 
Santa Mónica pelo filho Agostinho, pelo 
qual chorou «mais do que choram as mães 
pela morte física dos filhos» (S. Agostinho, 
Confessiones III,11). 

  2 - Outro exemplo fascinante é de Eliza 
Vaughan, a qual deu à luz  e confiou ao 
Senhor treze filhos; dos oito 
filhos, todos foram Sacerdotes, 
e das cinco filhas, quatro foram 
religiosas. 
   Dado que não é possível ser 
verdadeiramente mendigo diante de Cristo, 
maravilhosamente escondido no Mistério 
Eucarístico, sem saber pedir concretamente 
a ajuda efectiva e a oração que Ele coloca 
ao nosso lado, não tenhamos receio de nos 
confiarmos à maternidade que, certamente, 
o Espírito suscita para nós. 

3 - Santa Teresa do Menino Jesus, 
consciente da necessidade extrema da 
oração por todos os Sacerdotes, sobretudo 
pelos tíbios, escreve uma carta dirigida à 
Irmã Celina (sua irmã de sangue): 
«Vivamos para as almas, sejamos 
apostolas, salvemos sobretudo as almas 
dos Sacerdotes (…) Rezemos, soframos 
por eles e, no último dia, Jesus será grato» 
(S. Teresa de Lisieux, carta 94) …. 

4 - Recordemos outra vez as palavras do S. 
Cura d’Ars, Padroeiro dos Párocos: 
   «Se eu já tivesse um pé no céu e se me 
viessem dizer para voltar para a terra 
para trabalhar pela conversão dos 
pecadores, voltaria de bom grado. E se 
para isto fosse necessário permanecer na 
terra até ao fim do mundo, levantando-
me sempre à meia-noite, e sofresse como 
sofro, estaria disposto a fazê-lo de 
coração» ( Frère Athanase, Procès de 

l’Ordinaire, p. 993).” 
 

2 -QUEM ERA 

SÃO JOÃO MARIA 

  VIANNEY ? 

      

PATRONO  DOS  

PÁROCOS 

3 – Dados  Biográficos: 
 Nasceu em Lião no ano 1786. Depois de superar muitas dificuldades, 
pôde ser ordenado sacerdote. Tendo-lhe sido confiada a paróquia de Ars, na 
diocese de Belley, o Santo promoveu nela admiravelmente a vida cristã, 
por meio de uma eficaz pregação, com a mortificação, a oração e a 
caridade. 
   Revelou especiais qualidades na administração do Sacramento da 
Penitência e na direcção espiritual, e por isso acorriam fiéis de todas as 
partes para escutar os seus santos conselhos. Morreu em 1859. (Da Liturgia 
das Horas).  

4 - Maravilhoso dever do homem 

ORAR  E  AMAR 
 (Da catequese de São João Maria Vianney) 

   “Prestai atenção, meus filhos:  

O tesouro do homem cristão não está na terra mas no céu. Por isso, o nosso 
pensamento deve voltar-se para onde está o nosso tesouro! 

   O homem tem este belo dever e obrigação: Orar e Amar. Se orais e amais, 
tendes a felicidade do homem sobre a terra. 

   A oração não é outra coisa senão a união com Deus. 
Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, experimenta em si mesmo 
uma certa suavidade e doçura que inebria, e uma luz admirável que circunda. 
Nesta intima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera, fundidos 

num só, de tal modo que ninguém mais pode separar. Como é bela esta 
união de Deus com a sua pequena criatura! É uma 
felicidade que supera toda a compreensão humana. 
   Nós tornamo-nos indignos de orar; mas Deus, na sua bondade, permite-nos 
falar com Ele 

  A nossa oração é o incenso que mais lhe agrada. 
   Meus filhos, o vosso coração é pequeno, mas a oração dilata-o e torna-o 

capaz de amar a Deus. A oração faz-nos saborear 
antecipadamente a suavidade do Céu, é como se alguma 
coisa do paraíso descesse até nós. Ela nunca nos deixa sem doçura; é 
como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na 
oração bem feita desaparecem as dores, como a neve aos raios do sol. 
   Outro benefício nos traz a oração: o tempo passa tão depressa e com tanto 
prazer que não se sente a sua duração. Escutai: 
   «Quando era pároco em Bresse, em certa ocasião tive de percorrer grandes 
distâncias para substituir quase todos os meus colegas, que estavam doentes; e 
podeis estar certos disto: nessas longas caminhadas, rezava ao bom Deus, e o 
tempo não me parecia longo.»                                                    (Continua na pág. 4) 



NOTÍCIAS  

 
1 .  EVANGELIZANDO… 
  Acontece já há três meses: no 
terceiro Domingo do mês, um bom 
grupo de leigos, saiu desta nossa 
casa–mãe de Massamá para a 
evangelização. Dois a dois, 
visitaram e animaram doentes de 
muitas famílias. A conversa caiu 
sempre sobre o assunto religioso! 
Os doentes ficaram muito gratos e 
confortados, assim como aqueles 
que os visitaram. 
Continuaremos esta nova forma de 
Evangelização todos os terceiros 
Domingos de cada mês, saindo 
desta casa às 15 horas. Acolhemos 
todos os que queiram Evangelizar 
connosco. Jesus disse a todos: 
Ide por todo o mundo e anunciai 
a Boa Nova ( o Evangelho)! 

 
* Cada um de nós, tente ajudar, 
com amor, pelo menos um dos 
nossos irmãos afastados a 
aproximar-se da Confissão e 
Comunhão neste Santo Natal! 
 

2 – ENCONTRO DE 

COLABORADORES 
    Realizou-se no passado dia 14 
de Novembro, 2º Sábado do mês. 
Neste dia começámos de manhã 
reflectindo sobre a necessidade 
da Evangelização. Em pequenos 
grupos, partilhámos o tema, o que 
foi muito enriquecedor. Depois do 
plenário, tivemos um alegre 
almoço, partilhado. Da parte da 
tarde, continuamos a nossa 
formação, sobre a nossa 
espiritualidade, como é habitual. E 
juntaram-se a nós mais alguns 
amigos que estão fazendo a sua 
caminhada. 

 

 3. OUTROS ENCONTROS RELALIZADOS 

     
De Missionárias De raparigas 

 

4. RETIRO ANUAL PARA TODOS EM FÁTIMA  
      Vai realizar-se de 5 (Sexta-feira, com o jantar) até 7 (Domingo, 
com o almoço) de Março de 2010, na casa de retiros de Nossa Senhora 
do Carmo, em Fátima. Como já sabe, é fundamental termos momentos 
de SILÊNCIO na nossa caminhada espiritual. É o que procuraremos 
fazer no nosso retiro! - Marque já na sua agenda estes dias e convide 
os seus familiares e amigos para fazerem esta experiência maravilhosa. 

     
***** 

(Cont. p.3) 

Há pessoas que se submergem profundamente na oração, como os 
peixes na água, porque estão completamente entregues a Deus. O seu 
coração não está dividido. Oh! Como eu amo estas almas generosas! 
São Francisco de Assis e Santa Coleta viam Nosso Senhor e 
conversavam com Ele do mesmo modo que nós falamos uns com os 
outros. 
Nós, pelo contrário, quantas vezes vimos para a igreja sem saber o que 
havemos de fazer ou que pedir! No entanto, sempre que vamos ter com 
algum homem sabemos perfeitamente o motivo porque vamos. Mais: há 
pessoas que parecem falar a Deus deste modo: “ só tenho a dizer-Vos 
duas palavras para ficar despachado...” Muitas vezes penso: quando 
vimos para adorar a Deus, conseguiríamos tudo o que pedimos se 
pedíssemos com fé viva e coração puro.” 
 

 

*** 

Caríssimos Colaboradores, Celulistas, Amigos e Benfeitores, 
agradecemos muito as vossas ofertas que quiserdes enviar-
nos. Para facilitar, deixamo-vos também o nosso     

NIB: 003300000001743541834. – 
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