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Quais são as principais maravilhas de Nossa
Senhora?

“A MAIS BRILHANTE
QUE O SOL ”
PREPAREMO-NOS PARA
A SOLENIDADE DA
IMACULADA CONCEIÇÃO
Escreveu alguém com entusiasmo:
“Deus que, por todos os títulos, nos quer obrigar a
ter um amor grande à Sua Mãe, ornou-a de tantas
perfeições, de tantos dotes, de tanta formosura, que não
só move, mas quase arrebata o coração humano ao amor.
Por isso Lhe dizia o Divino Esposo (isto é: o Espírito
Santo): Toda és formosa, Esposa Minha, e em Ti não há
mancha de pecado... Ah, que os olhos não viram, nem o
pensamento humano chegou a imaginar a formosa e
admirável perfeição desta primorosa obra do poder de
Deus!”
Narra-se que uma Serva de Deus viu, numa certa
ocasião, uma alma de um grande pecador que se salvara, e
era tal a refulgência, tanta a beleza com que resplandecia,
que se persuadiu ser algum dos primeiros santos da corte do
Céu.
Meus Irmãos: E que formosura será a daquela
perfeitíssima ALMA de MARIA VIRGEM que nunca
teve nem a mais leve sombra da menor mancha? Como
deve ser Bela Nossa Senhora! UM DIA LÁ A
VEREMOS NO CÉU!
Se assim brilhava a jóia, isto é, o pecador
convertido, que apenas se tinha desenterrado do lodo, que
luzes serão as daquela preciosíssima pedra, sempre cheia
dos resplendores da graça, daquela SENHORA que dentro
de Si teve todo o SOL da Justiça?
Meus irmãos, perante tanta beleza, sentimo-nos
pequeninos. Mas mais pequenina se sentia Nossa Senhora e
exclamava:
«O
Todo-Poderoso
fez
em
mim
maravilhas...porque pôs os olhos na humildade da Sua
Serva”!
Queria Ela dizer: Tudo quanto tenho de
maravilhoso não é pelos meus méritos, mas pelo poder
do Senhor; foi a Vontade Divina que assim Me quis, para
ser a digna Mãe do Filho de Deus.
Para que a nossa devoção a Maria seja bem
fundamentada, é necessários que conheçamos primeiro a
doutrina da Igreja acerca de Virgem Maria. Por isso
comecemos por conhecer primeiro:

1. ELA FOI CONCEBIDA
SEM PECADO ORIGINAL.
Há pessoas que confundem a “Conceição
Imaculada de Maria” com a Pureza de
Maria. Estes são dois privilégios distintos.
Nós falamos invés da Conceição Imaculada de Maria.
Quer dizer: Todo o homem nasce com o Pecado
Original. Mas, Maria foi preservada deste pecado, isto é,
Ela não foi escrava do Demónio, nem por um só
momento, quando foi concebida no seio da sua mãe, Santa
Ana. De facto, quando o Arcanjo São Gabriel apareceu a
Maria, disse-Lhe: “Ave, ó CHEIA DE GRAÇA”.
Cheia, isto é, em Ti não há lugar para o pecado!
Podemos dizer que o Povo Cristão sempre
acreditou nesta verdade, mas o Povo Português acreditou
de uma maneira particular, pois, como sabemos, chegou a
exigir dos Professores da Universidade de Coimbra que
jurassem de defender sempre a fé na Conceição
Imaculada de Maria. Esta é uma das grandes glórias de
Portugal! Por isso ele canta: Tu és a glória do nosso
Povo! - De facto Maria é a Padroeira Principal de
Portugal!
Em 1854 o Papa Pio IX declarou esta verdade
como Dogma de Fé. E no ano de 1858, Nossa Senhora
mesma, aparecendo em Lourdes, afirmou: «EU SOU A
IMACULADA CONCEIÇÃO! »
QUE FORMOSURA, QUE BELEZA DEVIA TER A
ALMA DE MARIA JÁ NAQUELE PRIMEIRO
INSTANTE DA SUA CONCEIÇÃO IMACULADA! –
Glória à SS-ma Trindade!

2. A MATERNIDADE
DIVINA DE MARIA.
É a segunda MARAVILHA de N. Senhora.
Escreve São Luís Grignon de Monfort:
“ - Deus Pai deu ao mundo o Seu Filho Unigénito só
por Maria!

- O Filho de Deus fez-Se homem para a nossa
Salvação, mas só em Maria e por meio de Maria.
Isto é: Deus Pai comunicou só a Maria a Sua
Fecundidade de produzir o Seu filho”.
A Maternidade Divina de Maria é de facto o
Privilégio mais elevado de Nossa Senhora, é princípio
e causa de todos os outros.
(Continua na pág.3)

TESTEMUNHOS VIVOS
1. Há 20 anos que não se confessava...
Tenho uma vizinha, com a qual me dei sempre bem, que, já por
duas vezes aceitou o meu convite para participar, em Fátima, no retiro
anual que as Missionárias do Amor Misericordioso do Coração de
Jesus orientam. No convívio com ela, apercebi-me que não se
confessava há 20 anos. Preocupei-me e convidei-a para o Grupo
Paroquial que, através da Sagrada Escritura, prepara os membros para
a Evangelização “de Porta a Porta”. Depois animei-a para se
confessar e preparei-a. Então confessou-se.
A sua vida mudou: continuou no Grupo Evangelizador, participa na
Santa Missa, compreende mais o amor de Deus por ela que, na Sua
Misericórdia, a chamou e agora tornou-se evangelizadora. Já
convidou o marido a participar no Grupo para o preparar a confessarse também. A senhora já canta os salmos na Missa. Há meses
apareceu-lhe um tumor maligno no peito que ela aceitou com
serenidade, confiando inteiramente no amor de Deus. Dizia-me, há
dias, que, se o tumor maligno lhe tivesse aparecido antes desta
caminhada, se teria revoltado. Mas agora aceitou tudo. Diz ela: ´Eu
agora aceito com paz, pois é a Vontade de Deus que me amou e
que pensou em mim desde toda a eternidade’.
Obrigado, Jesus! Vós quereis mesmo salvar todos os homens!
(Uma Celulista)

2. Casamento... insólito

No primeiro Domingo de Junho, costumamos organizar
uma grande peregrinação a Fátima. As inscrições já estavam no
fim, quando um casal telefonou para se inscrever. A Missionária foi
visitá-lo e viu que se tratava de um casal idoso; ele tinha 85 anos e
ela 76. Ele só podia deslocar-se com dificuldade, apoiado com duas
canadianas. Pareceu-nos que não poderia ir a Fátima, pois, lá em
Fátima, a distância entre o Centro Paulo VI e a Capelinha que
deveriam percorrer várias vezes nesse dia era grande. Mas eles
tanto insistiram, que uma Missionária tomou-os ao seu cuidado.
Depois da Missa da Capelinha, a Missionária, conversando com
eles, perguntou-lhes se tinham recebido Jesus na Comunhão. Eles
responderam logo que não. A Missionária disse: Ah, que pena, era
bom ter pensado nisso antes da Missa e confessarem-se para
receberem Jesus neste dia. E o senhor disse-lhe: pois era muito
bom, mas eu tenho que primeiro fazer uma coisa muito
importante que é casar-me pela Igreja e confessar-me e receber
Jesus como deve ser.
As Missionárias preocuparam-se deste caso. Trataram dos
papéis para o casamento, visitaram várias vezes estes idosos na sua
casa, onde foram sempre bem acolhidas, e, no passado dia 16 de
Outubro, casaram na sua Igreja paroquial, tendo-se confessado
dias antes. Logo a seguir ao casamento, as Missionárias trouxeramnos no carro para a casa deste Instituto. Aqui o Sr. Padre disse-lhes:
“vocês, porque são idosos, têm direito de receber também agora a
Santa Unção para alcançar-vos ainda do Senhor muitos anos de
vida”. E administrou-lhes este Sacramento e, a seguir, assistiram à
Missa na qual comungaram. Não faltaram muitas fotos!.
Depois da Missa, já estava preparado “O Bolo da Noiva”.
Os Noivos ficaram delirantes de alegria, pois as Missionárias
substituíam o afecto dos seus filhos, cujo paradeiro não conhecem,
nem de outros familiares que já não têm!
Levámo-los depois para a sala e lá uma Missionária
projectou na parede as fotos tiradas na capela. Foi o cúmulo da
alegria para eles!
Mas a alegria foi grande também para nós Missionárias,
visto que a Missão específica deste Instituto “é de ajudar os
irmãos a colocarem-se, a crescerem e a viverem na graça de
Deus”.
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Uma Missionária

ACTO DE ABANDONO Á
PROVIDÊNCIA
(Princesa Isabel da França, irmã do Rei Luís XVI )

Meu Deus, eu desconheço por completo o
que me acontecerá neste dia! Tudo o que sei, é
que nada me acontecerá que não tenha sido
previsto por Vós desde toda a eternidade. Isso
me basta, ó meu Deus, para sossego e
tranquilidade do meu coração, pois eu sei que
tudo estará em conformidade com a vossa
Omnipotência e o Amor infinito que me
consagrais, como Pai, O mais amável; como
Amigo, o mais fiel; como Esposo da alma, O
mais rico. Sou uma criança impotente que nada
posso, nem na ordem da natureza, nem da
graça e nem sequer posso ter um bom
pensamento sem Vós.
Abandono-me totalmente ao Vosso paternal
amor, sabendo que, como a mãe conduz só
para o bem o filho que leva nos braços, assim
Vós e melhor do que ela, só me podereis dar o
que for melhor para a minha salvação e
santificação. Adoro os vossos desígnios eternos
e impenetráveis e a eles me submeto com toda
a minha alma; quero tudo, aceito tudo, de tudo
Vos faço sacrifício; uno este sacrifício ao do
Vosso querido Filho, meu Salvador, pedindoVos, pelo Seu Santíssimo Coração, pelos Seus
merecimentos infinitos, a paciência nos
sofrimentos e a perfeita submissão que Vos é
devida, por tudo o que quiserdes e permitirdes.
PARA TODOS E CADA UM DOS
NOSSOS AMIGOS, BENFEITORES,
COLABORADORES E CELULISTAS
AQUI VAI O NOSSO SINCERO
OBRIGADO PELA VOSSA AJUDA E
COLABORAÇÃO.
DESEJAMO-VOS UM

Santo e Feliz Natal
Pelas missionárias
Pe. Júlio Gritti

Lurdes Xavier

O Concílio de Latrão declarou: “O
Pai do Céu tinha-A criada para
conceber «sem sémen», por obra do
Espírito Santo, o mesmo Verbo de
Deus, que antes de todos os séculos,
nasceu de Deus Pai”.
Irmãos, Maria Virgem, Mãe
de Jesus, verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem, é verdadeira
MÃE DE DEUS. Ela deu a Jesus a
sua carne e o seu sangue humano, isto
é, deu-Lhe a natureza humana, e o
Espírito Santo fecundou o seio d’Ela
com a Sua divindade. Assim, Aquele
que nascer de Maria será chamado e
será ‘Filho de Deus’, porque o
VERBO se fez CARNE e habitou no
meio de nós.
Irmãos,
já
pensámos
na
grandeza DESLUMBRANTE desta
Mulher, Maria de Nazaré? Ela É
VERDADEIRA MÃE DE DEUS! Meditemos nisto!

3. A VIRGINDADE
PERPÉTUA DE MARIA.
ESTA É A TERCEIRA
MARAVILHA DE MARIA.
Infelizmente
a
maravilha
da
Virgindade ainda hoje é rejeitada por
muita gente sem fé. Esquecem-se eles
que: a Deus nada é impossível!
A Fé da Igreja manifesta-se nos
Símbolos (ou Credos) que desde o
princípio chamaram a Maria Santíssima
“A Virgem”, “A Sempre Virgem”.
No dia 13 de Junho de 449, o Papa S.
Leão Magno declarava “A Virgindade
inviolada (de Maria)
ignorou a
concupiscência e subministrou (ao
Verbo de Deus)a matéria da carne”.
O Concílio de Latrão, celebrado no
ano 649, no Pontificado de S. Martinho
I, dava uma definição clara e completa:
a Virgindade de Maria é “antes do
parto, no parto e depois do parto”.
S. João Damasceno, ( Séc. VIII), no
seu sermão no qual elogiava S. Joaquim
e S. Ana, dizia-lhes: “Vós educastes a
pérola da Virgindade, Aquela (Maria)
que havia de ser Virgem antes do
parto, Virgem no parto, e ainda
Virgem depois do parto”.
O Papa Paulo IV ( no ano 1555)
condena a opinião daqueles que negam
que “ a Beatíssima Virgem Maria
permaneceu sempre na integridade da
Virgindade antes do parto, no parto e
perpetuamente depois do parto
(Denz.993).

dos erros das seitas que negam a exultou de alegria e nós também
Virgindade de Maria e reparemos as cantemos:
“Um dia A irei ver:
ofensas contra Ela!
no Céu que feliz
4. A ASSUNÇÃO DE NOSSA
dia!
Sim,
irei
ver
SENHORA AO CÉU.
Maria,
Outra grande maravilha de Maria é a
meu bem e meu
sua Assunção ao Céu em Corpo e
prazer.
Alma!
No Céu, no Céu,
Isto quer dizer que Ela já está no Céu,
no
Céu,
não só com a sua alma, mas também com
um dia A irei ver”.
o seu corpo, graça esta que nós, se
Caríssimos Irmãos, a devoção
morrermos no amor de Deus, só a
a Maria, que é já tão grande
alcançaremos na Ressurreição do fim do
entre nós, cresça cada vez mais
mundo.
nas nossas famílias e nos leve
No Céu, portanto, já estão o
para Jesus! –
Corpo glorioso de Jesus Ressuscitado e o
Corpo glorioso de Maria Virgem, Esposa
Ave, ó Maria; Eu Vos
do Espírito Santo.
saúdo, ó Maria! Vós sois a Cheia de Graça,
O Papa Pio XII escreveu: “Os
Vós sois a Virgem,
Santos Padres e os grandes Doutores da
Vós sois a Mãe de Deus,
Igreja, nas homilias e sermões dirigidos
Vós estais no Céu em
ao povo, na solenidade da Assunção da
Corpo e Alma,
Mãe de Deus, falaram deste facto como já
ROGAI
POR
NÓS
conhecido e aceite pelos fiéis...
PECADORES, AGORA E NA
Assim S. João Damasceno HORA DA NOSSA MORTE.
exclama com vigorosa eloquência: «Era Ámen.
necessário que, aquela que no parto
tinha
conservado
ilesa
a
sua 5. O AMOR DA MÃE !
Virgindade, conservasse também, sem
Meus irmãos, acabamos de
nenhuma corrupção, o seu corpo depois contemplar as Grandes Maravilhas
da morte.
que a Santíssima Trindade realizou
S. Germano afirmava que a em Maria. Sentimo-nos certamente
incorrupção e a assunção do Corpo da mais cheios de admiração e de
Virgem Mãe de Deus condiziam não só veneração por Ela. Mas temos
com a Maternidade Divina, mas agora de considerar outros
também com a peculiar santidade desse aspectos da vida d’Ela para que a
Corpo Virginal.
nossa devoção mariana cresça
E continua o Papa Pio XII: “a sempre mais. Isto é, não basta
Sagrada Escritura, no entanto, é o conhecer intelectualmente Maria; é
último e mais importante fundamento preciso conhecê-la com o coração;
desta verdade. Ela apresenta-nos a é preciso compreender o seu amor
Santa Mãe de Deus estritamente unida de Mãe.
ao Seu Divino Filho e sempre
Então, transportemo-nos ao
participante da sua sorte... Assim a Calvário. Jesus agonizante fala à
augusta Mãe de Deus que triunfou Sua Mãe, apontando o apóstolo São
sobre o pecado, como suprema coroa João, diz-Lhe: “Senhora, eis o teu
dos seus privilégios, foi por fim filho”; e diz a João, apontando
PRESERVADA DA CORRUPÇÃO Nossa Senhora, “ Eis a tua Mãe”.
DO
SEPULCRO
E,
TENDO A Igreja e todos os autores sagrados
VENCIDO A MORTE, COMO SEU vêem em João todos os homens,
FILHO, FOI ELEVADA EM CORPO toda a humanidade; Jesus, no
E ALMA À GLÓRIA DO CÉU”.
Calvário, entrega-nos Maria como
Foi com estas palavras que o nossa Mãe Espiritual!
Papa Pio XII definiu o DOGMA DA
Irmãos, quem poderá medir
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA a ternura e o amor de um coração
AO CÉU EM CORPO E ALMA, no dia de mãe?
01 de Novembro, Festa de todos os
Conta uma história que
Santos, do Ano Santo de 1950.
um jovem queria entrar numa seita.
(Continua na pág. 4)
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NOTÍCIAS
1 . Internet:
Continuamos a produzir VÍDEOS. O
nosso
SITE:
www.mamcj.com
oferece aos nossos leitores, mais ou
menos de 15 em 15 dias, um novo
Vídeo, além dos que já editámos, e
que continuam à vossa disposição,
sobre as Verdades Eternas, a
Misericórdia de Deus, etc. Os
“Visitantes” vão crescendo!
Cada vídeo, só dura cerca de 10
minutos.
Caro amigo/a: Experimente todos os
dias a descansar espiritualmente
reflectido num vídeo! Se não tiver a
INTERNET, peça ao seu filho, ao seu
neto, ao seu amigo que lhe
proporcione a possibilidade de ver os
VÍDEOS. Garanto-lhe que se sentirá
feliz! – Pe. Júlio

2 – Ide...Evangelizai !
No dia 17 de Outubro tivemos a
alegria de realizar, com a autorização
do Pe. Luís Cláudio, Pároco, um
encontro com cerca de 80 pessoas da
Paróquia de Massamá (Queluz), sobre
a Nova Evangelização. O tema
fundamental foi: “Despertar para a
missão”, ilustrado com alguns vídeos
e animado pelo coro e banda de
Massamá, dirigidos pelo Maestro
João Juvandes. A satisfação foi geral.
E todos manifestaram interesse em
que se repetissem encontros deste
género.

O mesmo tema foi também
apresentado na Paróquia de N.
Senhora da Conceição de Queluz,
com a presença do Pároco, P. Jorge.

3 - Encontro de Natal
para raparigas
Com o tema: «Descobrindo novos
caminhos»
DATA: 18 (Sáb) e 19 (Dom.) de
Dezembro de 2010.
LOCAL: Casa das Missionárias R
Sampaio e Pina, nº 50 3º Dto, Lisboa,
(Junto ao Liceu Maria Amália)
HORÁRIO: Inicio: 9.30 h (Sábado)
Fim: Pelas 18.00 h (Dom.)
Para mais infirmações: Telf/Fax:
214370377 ou Lurdes 960064389.

4. Retiro anual para todo em Fátima

Vai realizar-se de 18 (Sexta-feira, com o jantar) até 20 (Domingo, com o almoço)
de Março de 2011, na casa de retiros de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima. PARAR,
REZAR é fundamental para a nossa conversão e 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.

****************************************************************************************************************************************************

(Continuação da p. 3):

Os responsáveis desta pediram-lhe, como prova da sua fidelidade, que lhes
trouxesse o coração da sua mãe!!! O jovem arrepiou-se todo! Mas, querendo mostralhes a sua valentia, aceitou o desafio. De noite, entrou no quarto da mãe e, com uma
faca, arrancou do peito dela o coração, e, apertando-o contra o seu próprio coração,
saiu do quarto correndo como um louco, atravessando bosques, para entregar o
coração da mãe aos membros da seita. Mas, correndo, tropeçou numa árvore. Neste
momento, o coração saltou-lhe das mãos e, batendo no chão, soltando um gemido,
disse: “Filho, Filho,...magoaste-te”?
Irmãos, esta história será certamente uma lenda, mas simboliza bem o
grande amor da mãe que, assassinada pelo filho, longe de o amaldiçoar, se preocupa
ainda pela vida dele!
Nós fomos a causa da morte do Filho de Maria, e Ela, longe de nos
amaldiçoar, recebe-nos como seus filhos!
– Obrigado, Mãe. Quanto é grande o Vosso Amor por nós!
Conta-se que Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto de Maria,
ensinava assim: Juntemos o amor, pelos filhos, de todas as mães que viveram antes
de Cristo, juntemos também o amor de todas as mães que viveram no tempo de
Jesus e ainda juntemos todo o amor de todas as mães que virão até ao fim do mundo
e confrontemo-lo com o amor que Maria Santíssima tem para cada um de nós e
veremos que o amor de Nossa Senhora ultrapassa o amor de todas essas mães! –
Ó Mãe, como poderei medir o Vosso amor por mim? Eu confio em Vós!
Vós sois a Mãe de Deus e minha Mãe!
Mas, a Virgem Maria é também Mãe da Misericórdia!
Como sabemos do Evangelho, Jesus, naquela noite de Quinta para a Sextafeira Santa, tinha sido condenado à morte por Pôncio Pilatos. Jesus já tinha dito a
Pedro que, naquela noite, antes que o galo cantasse, já O teria renegado três vezes.
Conta a lenda, sim outra lenda, mas muito significativa, que quando Nossa
Senhora soube que Jesus tinha sido preso, correu para onde estava o povo, à procura
de alguém que a informasse da sorte de Jesus e encontrou-se com Pedro. Perguntoulhe imediatamente: Pedro, que é feito de Jesus? E Pedro: Jesus foi condenado à
morte! – Mas tu, não O defendeste? – Não, Senhora. Eu até O reneguei!!! – E
chorava amargamente. E Nossa Senhora, passando-lhe a mão sobre a cabeça,
animou-o e disse-lhe: Coragem, Pedro, o meu Jesus é muito bom: Perdoa sempre!
A Virgem Maria é sempre nossa Mãe. Confiemos n’Ela. Lá no Céu ela
continua a pedir por nós pecadores e Jesus nos salvará!
***

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