
 

REFLEXÃO 
ANO SACERDOTAL 

 

A SANTIDADE SACERDOTAL 
(Do Directório Espiritual do Venerável Pe. Dehon) 

 

     Quando vemos um sacerdote, 
devemos ver n'Ele a Jesus; Jesus 
escondido atrás de um véu, 
sobretudo nas cerimonias sagradas 
e, em particular, no santo altar, no 
mais sublime dos mistérios. Para 
desempenhar estas funções, é 
preciso que o sacerdote tenha 
uma fé viva e uma grande 
pureza de consciência; estas 
disposições geram nele o respeito,   

o fervor e o amor.  Se as funções sacerdotais, tão santas em 
si mesmas, são desempenhadas com estas disposições, a 
influência divina de Nosso Senhor penetra no coração do 
sacerdote e, bem depressa, enche toda a sua vida.  No altar, 
no púlpito, no confessionário, à cabeceira dos doentes, é 
Nosso Senhor que vive nele.  Na oração, no trabalho, em 
todas as suas acções, a doutrina e o exemplo de Nosso 
Senhor dirigem-no. É a sua vida que se reproduz nele. 
Que consolação seria para o Coração tão amante e tão 
dolorosamente ferido de Nosso Senhor, se estas almas tão 
favorecidas e amadas correspondessem à sua sublime 
vocação que os Anjos lhes invejam! O mundo seria 
rapidamente transformado e convertido à fé e ao amor 
de seu Deus e Salvador. 

É preciso, portanto, rezar pelos sacerdotes e, na 
medida do possível ajudá-los na sua santificação. A Igreja 
dirige muitas vezes a Deus esta oração: Enviai o Vosso 
Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra (SI 104, 

30). O Espírito Santo foi enviado. Não é Ele que falta; 
infelizmente não é recebido. Em Belém Nosso Senhor não 
encontra lugar na hospedaria. O Espírito Santo nem 
sempre encontra lugar nas próprias almas consagradas. 
Elas estão todas invadidas pelas coisas da terra e, para delas 
se desembaraçarem, seria preciso coragem. O respeito 
humano, a indolência, o apego desordenado àquilo que 
satisfaz a natureza e os sentidos, o medo dos esforços, o 
horror à cruz sob todas as suas formas, tais são os principais 
obstáculos. Rezamos frequentemente e de boa vontade o 
Pai-Nosso, a oração ensinada por Jesus, mas permanece letra 
morta. 

Diz-se: Santificado seja o vosso nome, mas santifica-se 
muito pouco o nome do Senhor. Diz-se: Venha a nós o 
vosso Reino, e muitas vezes o reino do mundo, o reino do 
próprio eu é preferido ao Reino de Deus. Diz-se: Seja feita 
a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas muitas 
vezes é a nossa vontade que prevalece sobre a vontade 
divina, manifestada pela Igreja, pelos superiores, pelas 
santas regras, pela consciência ou pelas inspirações da 
graça. 

Nosso Senhor tem sede de sacerdotes santos. 
Trabalhemos, pois, para que esta santidade reine em nós e 
nos outros. O auxílio divino não nos faltará. Nem sempre 
compreendemos os meios, de que Nosso Senhor Se serve 
para nos ajudar; os seus desígnios são imperscrutáveis. 
Trabalhemos na obra do Coração de Jesus com uma fé 
viva e autêntica, um amor verdadeiro e puro, um 
abandono filial e completo. 

Se Nosso Senhor não deixa sem recompensa um 
simples copo de água dado em seu nome ao mais pequeno 
dos seus irmãos, como não será generoso e reconhecido 
para com aqueles que se esforçam por saciar a sua sede 
tão ardente e abrasadora de uma correspondência de amor, 
e para com aqueles que se mostram dispostos a tudo 
sacrificar: a honra, a saúde, a própria vida, morrendo para 
si mesmos, a fim de viverem só para Ele, com Ele e n'Ele; 
sofrer para Ele, amá-l'O, servi-l'O, cumprir a sua santa 
vontade, dizendo com o Apóstolo: Quisera eu mesmo ser 

separado de Cristo em favor dos meus irmãos (Rom 9,3)! 
Oh! se compreendêssemos quanto Nosso Senhor ama 
os seus sacerdotes e quanto deseja ser amado por eles!  
Se o seu amor é infinito para com todas as almas, a ponto 
de estar disposto a morrer novamente por cada uma delas, 
quanto não o será para com os seus sacerdotes, aos 
quais confia os tesouros dos seus méritos e das suas 
graças, Se entrega a Si mesmo na Eucaristia e dos 
quais faz, de certo modo, seus Alter ego. 

Grande deve ser a nossa preocupação com a 
santidade sacerdotal. Essas mãos que cada manhã tocam 
o Corpo sagrado de Jesus deveriam ser usadas somente no 
trabalho pela sua glória. O sacerdote deve renunciar 
completamente a tudo o que é inútil e culpável. Só o 
olhar para as suas mãos deveria lembrar-lhe a sua alta 
dignidade. 

Esses olhos que se dirigem tantas vezes para o 
Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do 
mundo, não deveriam contemplar com complacência as 
vaidades e as frivolidades deste mundo. Oculi tui, oculi 

columbarum: Os teus olhos são olhos de pomba (Cant. 
4,1).                                                           (Continua na pag. 2)  
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TESTEMUNHOS  VIVOS 
      

1 – FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA 
      “Prezadas Missionárias, Obrigada! 
    Na pessoa da D. Lurdes X. e em especial do Sr. Pe. Júlio Grítti, 
a Festa da Divina Misericórdia do passado Domingo, 11 de Abril, 
foi mais festa, graças à sua presença, tão grata a todos. Agradeço 
o esforço das Missionárias e seus Colaboradores para melhor nos 
darem a conhecer o Amor Misericordioso do Coração de Jesus. 
     Para todos, votos de muita saúde e que possamos contar, por 
muito tempo com a presença do Sr. Pe. Júlio.  
     Com muita estima – M. C. B.” 
 

2 –CEGO E MUITO SURDO  QUER BAPTISMO 
     “Costumo visitar um lar e notei que havia um rapaz que não 
recebia Nosso Senhor. Perguntei-lhe porque é que não 
comungava. Disse-me que não era baptizado mas que gostaria 
de o ser, mas que não tinha ninguém que tratasse disso. Os pais o 
tinham abandonado quando ele era ainda pequeno. Um casal que 
o criou e que já morreu não quis ter este trabalho de o fazer 
baptizar. 
     A vida desse rapaz não foi fácil: é cego e ouve pouco. Tem um 
aparelho, mas é preciso falar muito alto para ele ouvir. 
     Fui falar com o Sr. Padre que me disse de lh’o levar para falar 
com ele; foi o que eu fiz. O Sr. Padre, depois de conversar com 
ele, disse-me que, sendo ele muito debilitado, não podemos exigir 
muito, mas vamos tratar de tudo para ele ser baptizado. 
Eu ensinei-o a benzer-se, a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o 
acto de contrição e tratei de tudo. Quando estava tudo pronto, o 
Sr. Padre marcou o Baptismo para o dia 11 de Abril, Domingo da 
Divina Misericórdia. Recebeu também o Santo Crisma e fez a 
Primeira Comunhão. 
     Foi um dia de grande alegria para este jovem de 32 anos 
que sempre esperou de receber o Baptismo e a Santa 
Comunhão! 
     Eu dou graças ao Senhor por Ele realizar estas maravilhas. 
     No meio de tudo isto houve algumas arrelias, pois os meus 
filhos não queriam que eu fosse madrinha dele, devido à minha 
idade, pois eu já tenho 85 anos. Mas eu falei com a Assistente 
Social e ela disse-me: não faz mal, porque ele não sai do lar; é lá 
que vai ser a sua morada. 

Obrigado, Senhor pela Tua Bondade e Misericórdia!”                                                                  
Uma Celulista 

* * * 
 Obrigado, querida velhinha, por este grande exemplo  
de evangelização! 
 

3 – HÁ MUITOS ANOS QUE NÃO ME CONFESSO! 
    “Um dia uma senhora que me via sempre passar todos os dias à 
mesma hora, perguntou-me para onde ia. Disse-lhe: vou à Missa; 
não quer vir comigo? -  Ela disse-me: há muitos anos que não 
vou. – Então eu disse-lhe: mas venha que o Senhor está lá à sua 
espera. 
     Daí em diante, eu nunca mais a deixei. Fui falando com ela 
várias vezes, até que ela me disse: Eu não vou a Missa há 
muitos anos e também não me confesso há muitos anos. Casei 
pela Igreja e agora estou viúva. 
      Um certo dia, ela disse-me que queria ir a Missa e 
confessar-se, mas que eu falasse com o Sr. Padre. Então 
levei-a à Igreja e lá se confessou. Ficou muito contente e 
agora vai sempre à Missa. 

Quanta gente espera pela nossa boa palavra!”         Uma Celulista 

(Continuação da página 1) 
Aquela boca, aquela língua, aquela palavra por 

meio da qual o Filho de Deus vivo desce do céu e Se 
põe à disposição do sacerdote; aquela boca que 
pronuncia as palavras do próprio Verbo de Deus, as 
palavras da Igreja e dos Santos, que se alimenta do 
maná celeste, Nosso Senhor, e que recebe como 
bebida o seu precioso Sangue, o Sangue da nova 
Aliança, o sacerdote não deveria ousar profaná-la com 
conversas egoístas, duras, ofensivas, vingativas, 
impuras, culpáveis. 
      Ninguém melhor do que o sacerdote sabe que os 
vasos sagrados e todos os objectos que são utilizados 
no sublime Sacramento do altar devem ser tratados 
com respeito, segundo as prescrições da santa Igreja.  
O mesmo deve acontecer com eles, que são vasos 
sagrados vivos e que devem ser considerados como tal 
(Conc. de Trento, sessão 22). 

 

A HORA DA MISERICÓRDIA 
Nosso Senhor, pediu também, por intermédio 

da santa Faustina, para ser venerada a hora da Sua 
morte: «todas as vezes que ouvires o bater do 
relógio, às três horas, mergulha-te na Minha 
Misericórdia, adorando-A e louvando-A. 
Implora a omnipotência dela para todo o 
mundo e, de modo particular, para os pobres 
pecadores, porque, nesse momento foi <a 
Misericórdia> aberta plenamente para toda a 
alma.» (D. 1572) 

     Nosso Senhor também mencionou de uma 
maneira precisa os meios próprios de oração para 
esta forma de culto da Misericórdia divina: 
«Procura, nesta hora, fazer a Via-sacra, quando 
os teus deveres to permitirem; e, se não puderes 
fazer a Via-sacra, ao menos, entra por um 
momento na capela e venera o Meu Coração, 
pleno de Misericórdia, no Santíssimo 
Sacramento. Se não puderes sequer visitar a 
capela, mergulha-te na oração onde te 
encontrares, mesmo por pouco tempo.» (D. 1572) 

Para que esta oração seja escutada, são 
enumeradas algumas condições:  

1) A prece deve ser dirigida a Jesus Cristo; 
2) Deve ter lugar às três horas da tarde;  
3) Deve-se recorrer ao valor e méritos da 

Paixão do Senhor. 
«Nessa hora, podes requerer tudo o que 

peças por ti e para os outros. Nessa hora, 
realizou-se a Graça para todo o Mundo – a 
Misericórdia venceu a Justiça. (D. 1572) 

“Às três horas <da tarde>, implora a Minha 
Misericórdia, de modo especial pelos pecadores. 
Ao menos durante um momento, concentra-te 
na Minha Paixão, particularmente no Meu 
abandono durante a agonia. Esta é a hora da 
grande Misericórdia para todo o mundo. 
Permitir-te-ei penetrar na Minha mortal 
tristeza. Nesta hora, não hei-de recusar nada à 
alma que me implore pela Minha Paixão...” (D. 

1320) 
 



 

A REPARAÇÃO SACERDOTAL 
(Do Directório Espiritual do Venerável Pe. Dehon) 

O Coração de Jesus aparece a Santa Margarida Maria 

 

“Nosso Senhor escolheu, entre 
os seus irmãos adoptivos, 
resgatados pelo seu Sangue, 
irmãos privilegiados para 
lhes confiar os seus tesouros. 
  Revestiu-os do seu próprio 
poder. Deu-lhes provas sobre 
provas da sua benevolência, do 
seu amor, da sua confiança.  
Pôs todo o povo sob a sua 
autoridade  e,  de algum modo, 

também Se lhes submeteu.  Esses irmãos privilegiados de Nosso 
Senhor são os sacerdotes. 

Uma parte destes privilegiados permanece certamente fiel à 
sua sublime missão e com todas as suas forças conserva e defende, 
contra as garras do inimigo os tesouros que lhes foram confiados. 
Alguns houve até que pereceram como heróis na luta pela causa e 
direitos do seu Pai, Irmão, Salvador e Benfeitor. Mas quantos 
outros passam para as fileiras do inimigo e entregam, por 
traição e negra ingratidão, as riquezas do seu Pai e do seu Rei! 

Outros não vão tão longe, mas olham para tudo isso com 
indiferença, ocupam-se dos seus próprios interesses, satisfazem as 
suas comodidades, à custa dos bens de que são administradores; 
não se preocupam nem com a desonra nem com o prejuízo que 
pode atingir o seu Pai e Irmão tão bom e generoso; basta-lhes não 
serem incomodados nem atacados. 

Outros, por fim, tomam parte na luta, mas com pensamentos de 
vanglória e ambição. Combatem, mas somente para conquistar a 
reputação de heróis. Pretendem que a vitória seja atribuída ao seu 
valor, à sua coragem e habilidade; pretendem recompensas para si 
mesmos. A sua intenção, o seu móbil não são desinteressados. 
Nada fazem por puro amor e gratidão. 

Tudo isto entristece o Coração de Nosso Senhor que nada 
poupou por estes ingratos e que Se sacrificou para torná-los felizes 
e demonstrar-lhes o seu amor. 
     Na sua dor, Ele procura alguém que O console e Lhe cure as 
feridas abertas pela ingratidão e infidelidade. 

Os sacerdotes devotados deveriam, com o seu amor, com a 
sua contínua atenção a todos os desejos de Nosso Senhor e com a 
sua preocupação incessante, agradar-Lhe, servi-l'O, glorificá-
l'O, fazer com que esqueça de certo modo a injustiça e os ultrajes 
que recebe não só dos seus inimigos, mas também dos seus 
amigos, dos seus irmãos, dos seus filhos. 

Estes sacerdotes devem formar um exército, cujo objectivo 
seja o de restituir ao seu Rei e Salvador a honra que Lhe foi 
arrebatada, os bens que Lhe foram extorquidos, curar as feridas 
que Lhe foram provocadas pelos seus irmãos, por aqueles que Ele 
fizera seus «alter ego», com os quais partilhara o seu poder e os 
seus títulos. Devem consagrar-se completamente a esta missão e 
estar prontos a sacrificar tudo: a liberdade, os bens, a própria vida, 
se tal o exigir o cumprimento da sua missão. 
     Em tempo de paz, devem formar uma guarda de elite. 
     Em tempo de guerra e no perigo devem demonstrar a 
dedicação heróica que bem merece o seu bom Mestre. 
     Em todos os tempos devem ter unicamente em vista a sua 
honra, a sua glória, os seus interesses, não procurando outra 
recompensa a não ser a íntima convicção de terem cumprido a 
vontade do seu bom e amável Rei e de, assim, O haverem 
consolado.” 

A  SANTA MISSA 
Escreve o Venerável Pe. Dehon: 
      “A S. Missa é um dom por excelência do Coração de 
Jesus e do Seu amor... Para todos os Sacerdotes do 
Coração de Jesus, o Santo Sacrifício da Missa é o 
grande acto do dia, é o holocausto de perfeito amor e o 
sacrifício reparador por excelência”. 
       Creio que o Pe. Dehon, hoje, diria isto não só para os 
Sacerdotes do Coração de Jesus, mas também para as 
nossas Missionárias, Colaboradores, Celulistas e Amigos 
de toda a Família Dehoniana.  
      Escrevia ainda o Pe. Dehon para todos nós: 
      “Unirão a oferta do seu coração à do Coração 
Divino de Jesus para a maior glória de Deus e para a 
salvação das almas...” 
      Em concreto, que quer dizer isto? Quer dizer que nós, 
antes de começar a S. Missa, devemos unir-nos ao 
Coração de Jesus, e dizer-Lhe: «OFEREÇO-VOS ESTA 
SANTA MISSA EM ESPÍRITO DE AMOR E DE 
REPARAÇÃO E PELA CONVERSÃO DOS 
PECADORES». Deste modo, tornamo-nos, com Jesus 
Salvador, Vítimas e Sacrificadores (isto é, Sacerdotes), e 
Reparadores de todos os pecados do povo. 
      Sabemos que a S. Missa é a celebração da obra da 
Redenção, isto é, torna presente agora, no altar, o 
Sacrifício da morte e Ressurreição de Jesus. Ora, unindo-
nos a Jesus na Missa, somos associados ao sacrifício e à 
imolação de Cristo e assim praticamos a nossa Reparação 
Eucarística através da S. Missa. 
      Diz o Pe. Dehon: «A S. Missa não é uma prática de 
piedade como as outras...É o acto culminante do dia...». 
Em Fevereiro de 1911, o Pe. Dehon, celebrando no Santo 
Sepulcro, em Jerusalém, anota: “Que meia hora! Penso 
nas quatro finalidades do Sacrifício (Missa). Só isto 
conta: adorar, amar, reparar, impetrar...” 
      Em 1919, no D.E., o Pe. Dehon escreve: (Os S.C.J.) 
celebrarão ao menos uma Missa  Reparadora por mês, 
em reparação de todas as Missas sacrílegas  que 
entristecem  profundamente o Coração do bom 
Mestre”. 
     Conta-se, na biografia dele que, durante o seu primeiro 
ano de Sacerdócio, não conseguia celebrar a S, Missa sem 
chorar. Que belo exemplo para nós! 

MISSAS  ESPIRITUAIS: 

     “Que coisa melhor se pode fazer nos momentos de 
adoração”? 
     O Pe. Dehon, no Directório Espiritual (D.E.) convida-
nos a cultivarmos esta devoção: “Tal como há 
comunhões espirituais, também há Missas Espirituais. 
Nós podemos oferecer repetidas vezes ao dia o 
Sacrifício do Calvário...É um dos melhores exercícios 
espirituais que podemos fazer”. 
     É certamente este o melhor acto de Reparação que 
podemos oferecer a Jesus.! 

*** 
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“Não entenderemos a felicidade de celebrar a 
Missa, se não no Céu!” -  “A nossa felicidade é 
demasiado grande;  não, não, nunca a 
compreenderemos”. -  “O Padre deve ter a 
mesma alegria (que os Apóstolos), vendo Nosso 
Senhor, que tem nas mãos”.     ”(Santo Cura d’Ars) 

 



NOTÍCIAS  

 
 

SANTO PADRE, 
OBRIGADO POR NOS TER 

VISITADO! 

 

 

 
 

1 – P. Júlio: Sacerdote há 60 
anos    
      Foi no dia 25 de Junho de 1950 
que foi ordenado sacerdote, em 
Bolonha – Itália. Dois meses depois 
foi enviado pelos superiores para a 
ilha da Madeira, e aqui continua, em 
Portugal, no meio de nós, até agora. 

 

Ordenação: S. Unção das mãos, 25 de Junho 1950 
 

 
25 de Junho de 2009 

Obrigado, Sr Pe. Júlio, por todo o 
apostolado realizado entre nós, ao 
longo destes 60 anos. 

 
2 - Colaboradores 
Vai realizar-se no 4º Domingo de 
Junho na Igreja da Encarnação (ao 
Chiado – Lisboa ), a Renovação 
da Consagração dos Colabo-
radores, na Missa das  15h.     
A seguir à Adoração teremos um 
momento de convívio, no salão da 
Igreja, onde apresentaremos os 
parabéns aos Colaboradores e 
também, ao Sr Padre Júlio, pelos 
seus 60 anos de sacerdócio. 
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3 -   Momentos da Celebração da Festa 
     Como foi anunciado anteriormente, no dia 11 de Abril celebrámos a 
Festa da Divina Misericórdia na Igreja da Encarnação (ao Chiado – 
Lisboa). Como sempre, foi uma celebração vivida com muita fé e fervor. A 
Missa foi presidida pelo Sr. Pe. Zeferino Policarpo, Superior Provincial dos 
Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos) 

  
O Maestro João Juvandes com a banda de Massamá e Marvila e o Coro 

  
A numerosa assembleia dos fiéis  O P. Zeferino e o P. Júlio ladeado 

pelos acólitos Duarte e José. 

SOLENIDADE DO CORAÇÃO DE JESUS 

11 DE Junho – 2010 

 

“ A Igreja e a Sociedade não têm 
esperança, senão no Coração de Jesus. É 
Ele que curará todos os males” – (18/6). 

 

*** 

Caríssimos Colaboradores, Celulistas, Amigos e Benfeitores, agradecemos 
muito as vossas ofertas que nos enviais. Para facilitar deixamo-vos 
também o nosso       NIB: 003300000001743541834.        OBRIGADA ! 

* * * 

“CANTAREI... AS MISERICÓRDIAS” 
Distribuição Gratuita 
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