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PREPAREMO-NOS PARA
A QUARESMA
(De”Paixão e Morte de Jesus”- IR. Josefa Menéndez)
ABANDONADO PELOS SEUS
Os meus Apóstolos tinham-Me abandonado!...Pedro,
movido pela curiosidade, mas cheio de medo, ficou
escondido entre os criados. À minha volta só havia
acusadores que buscavam como acumular contra Mim
delitos que pudessem incendiar mais a cólera de juízes tão
iníquos. Aqueles que tantas vezes tinham louvado os
meus milagres, convertem-se em acusadores. ChamamMe perturbador, profanador do Sábado, falso profeta.
A soldadesca, excitada pelas calúnias profere contra Mim
gritos e ameaças. Aqui quero fazer um chamamento de dor
aos Meus Apóstolos e às minhas almas escolhidas:
Onde estais vós, Apóstolos e discípulos que fostes
testemunhas da minha vida, da minha doutrina, dos
meus milagres?
Ah! De todos aqueles de quem esperava alguma prova de
amor, não resta nenhum para Me defender; encontro-Me
sozinho e rodeado de soldados, que como lobos querem
devorar-Me.
Olhai como Me maltratam; um descarrega uma
bofetada sobre o meu rosto, outro lança-me a sua
imunda saliva; outro torce-Me o rosto em sinal de
escárnio.
A NEGAÇÃO DE PEDRO
Enquanto o meu Coração se oferece para sofrer todos
estes suplícios, Pedro, a quem tinha constituído chefe e
cabeça da Igreja, e que algumas horas antes tinha
prometido seguir-Me até à morte..., a uma simples
pergunta, que lhe poderia ter servido para dar testemunho
de Mim, nega-Me! E como o temor se apodera cada vez
mais dele, e a pergunta se reitera, jura que nunca Me
conheceu nem foi meu discípulo.
Ah, Pedro! Juras que não conheces o teu Mestre.
Não só juras, mas até, tendo sido interrogado pela terceira
vez, respondes com horríveis imprecações.
Almas escolhidas, não sabeis como é doloroso para o
meu Coração, que se abrasa e se consome de amor, ver-se
abandonado pelos seus. Quando o mundo clama contra
Mim, quando são tantos os que Me desprezam, Me
maltratam e procuram meios para Me dar a morte, que
tristeza, que imensa amargura para o meu Coração, se,
ao voltar-se então para os amigos, se encontra sozinho e
abandonado por eles!

Dir-vos-ei como a Pedro: Alma a quem tanto amo:
não te lembras das provas de amor que te dei? EsquecesMe dos laços que te unem a Mim? Esqueces quantas
vezes Me prometeste ser fiel e defender-Me? Se és
débil, se temes que o respeito humano te arraste vem e
pede-Me força para vencer. Não confies em ti mesma,
porque então estarás perdida. Mas se recorres a Mim
com humildade e firme confiança, não tenhas medo: Eu
suster-te-ei.
E vós, almas que viveis no mundo, rodeadas de
tantos perigos, fugi das ocasiões. Pedro não teria caído
se tivesse resistido com coragem, sem se deixar levar
por uma vã curiosidade.
Quanto às que trabalhais na minha Vinha... se vos
sentis movidas pela curiosidade ou por alguma
satisfação humana, também vos direi que fujais; mas se
trabalhais puramente por obediência e impelidas pelo
zelo das almas e da minha glória, não temais... Eu vos
defenderei e saireis vitoriosas.
Quando os soldados Me levavam para a prisão, ao
passar por um dos pátios, vi Pedro que estava entre a
multidão... Olhei-o... Ele também Me olhou... E chorou
amargamente o seu pecado.
Quantas vezes olho assim para a alma que
pecou!... Mas, olha ela também para Mim? Ah...! Nem
sempre se encontram estes dois olhares... Quantas vezes
olho para a alma e ela não olha para Mim!... Não Me
vê... Está cega. Toco-lhe suavemente e não Me ouve.
Chamo-a pelo seu nome, e não Me responde... Envio-lhe
uma tribulação para que saia do seu sono, mas não quer
despertar
Almas queridas! Se não olhais para o Céu, vivereis
como os seres privados de razão... Erguei a cabeça e
vede a Pátria que vos espera... Procurai o vosso Deus
e sempre O encontrareis com os olhos fixos em vós, e
no Seu olhar encontrareis a paz e a vida.

“A ALMA QUE AMA DESEJA
SOFRER, E O SOFRIMENTO
AUMENTA O AMOR. O AMOR
E O SOFRIMENTO UNEM A
ALMA ESTRITAMENTE COM
DEUS ATÉ FAZÊ-LA UMA
MESMA COISA COM ELE.”
(Ir Josefa Menéndez)

TESTEMUNHOS VIVOS
1. Voltou à prática religiosa
Estava eu doente quando precisei de uma
Senhora que me fizesse os trabalhos mais urgentes.
No convívio com ela, dei-me conta que era católica
mas não praticante. Para a ajudar, comecei a
conversar com ela sobre a nossa prática religiosa.
Disse-me que não se confessava desde os 14 anos,
nem mais tinha ido a Missa. Tinha ela 56 anos.
Como cristã e Colaboradora destas Missionárias,
compreendi que devia ajudar espiritualmente esta
pessoa. Foi grande a minha alegria quando, um dia,
ela me disse que então queria confessar-se e retomar
a prática religiosa, o que realmente fez.
A alegria e a paz entraram nela por ter
encontrado de novo o Caminho do Senhor.
Uma Colaboradora
2. Baptizada aos 83 anos
Uma das nossas Colaboradoras e uma
Celulista visitam regularmente uma Casa de
Repouso, onde rezam o terço e levam também a
Sagrada Comunhão às Senhoras idosas que se
encontram em condições de poder comungar.
Um dia, a nossa Celulista descobriu que uma das
filhas de uma senhora internada era sua vizinha. A
mãe, embora rezasse sempre o terço connosco, não
comungava. Conversando com a filha, deu-lhe a
conhecer das visitas que habitualmente fazíamos ao
lar. A filha ficou muito satisfeita, mas disse que a
mãe não podia comungar, porque não era
baptizada. Foi uma surpresa para nós porque, não
sendo baptizada, essa senhora tinha baptizado os
seus filhos, e tinha-lhes dado princípios cristãos,
levando-os a frequentar a catequese.
A partir desse momento, procurámos saber
daquela Senhora idosa se não gostaria de ser
baptizada. Inicialmente dizia que não, não queria.
Depois, pouco a pouco, foi ficando indecisa.
Dissemos-lhe que seria uma graça muito grande e,
já que ela tinha tido a preocupação de fazer dos seus
filhos, filhos de Deus, esses mesmos filhos ficariam
também muito felizes se a sua mãe, mesmo idosa,
quisesse também ser filha de Deus.
Dado ter ela grande dificuldade em andar, nem
sequer necessitava de ir à Igreja para receber o
Baptismo, pois poderia recebê-lo mesmo ali, na
Casa de Repouso, tanto mais que estava na posse
das suas plenas faculdades mentais.
Algum tempo depois, esta Senhora aceitou
finalmente de receber o Baptismo. Foi uma festa
muito linda: O Sr. Padre foi à casa de Repouso no
dia em que ela fazia 83 anos. Estiveram presentes as
filhas, genros, netos e amigas que muito se
alegraram.
A partir desse dia, a Senhora recebe semanalmente
a Sagrada Comunhão e encanta ver o sorriso feliz
com que sempre acolhe a Colaboradora e a Celulista
que continuam a acompanhá-la.
Que grande apostolado podem fazer os nossos
bons leigos cristãos!
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Colaboradora e Celulista

DISCURSO DE JESUS SOBRE A
MISERICÓRDIA E O PERDÃO
Valtorta: Vol.7, pág, 94 – N.447. 1 - e seg.)
Transcrevemos aqui uns trechos de um discurso de Jesus do
‘Evangelho como me foi revelado’ da “Escritora Mística Maria
Valtorta”. Compreenderemos cada vez mais quanto é grande o
Coração Misericordioso e o Perdão de Jesus:
“Pelas palavras que eu oiço percebo que houve algum
incidente entre os costumeiros fariseus e Jesus e que o povo está
inquieto por isso, porque Jesus exorta a todos à paz e o perdão,
dizendo que nos corações perturbados não pode penetrar com
fruto a palavra de Deus.
«Não podemos tolerar que Tu (Jesus) sejas insultado»,
grita um da multidão.
«Deixai agir o meu e vosso Pai, e vós imitai-Me.
Tolerai. Perdoai. Não é com insulto, respondendo a outro
insulto, que persuadimos os inimigos.»
«Mas não é também com essa contínua mansidão. Tu Te
deixas esmagar», grita Judas Iscariotes.
«Tu, Apóstolo meu, não escandalizes, dando um
exemplo de ira e de crítica».
«Mas o Teu Apóstolo tem razão. As palavras dele são
justas», grita outro.
«Não é justo o coração que as formula, nem o que as
acolhe. Quem quer ser meu discípulo deve imitar-Me. Eu
tolero e perdoo. Eu sou manso, humilde e pacífico. Os filhos da
ira não podem ficar comigo, porque são filhos deste século e
das suas paixões. Porque, na verdade, o cruel perece por sua
própria crueldade. Perece tanto na carne como no espírito. Eu
não amo os cruéis. Não amo os soberbos. Não amo os
iracundos, os avarentos, os luxuriosos. Eu não vos disse
nenhuma palavra como exemplo dessas coisas, mas sempre vos
ensinei as virtudes opostas a estas paixões...
É necessário recordar-nos sempre de que todas as coisas
estão nas mãos de Deus, todo o empreendimento, toda a vitória. A
magnificência, o poder, a glória e a vitória são do Senhor. Ele
concede ao homem esta ou aquela coisa, se julga que esta é a hora
de concedê-la como um bem seguro, mas o homem não pode
pretendê-la.
É o amor que precisa estar aceso e expandir-se. Para fazer
isso, ele precisa estar aceso antes. É preciso que estejais convictos,
para poderdes convencer”.

Desejamos aos
nossos
Estimados Leitores,
Colaboradores,
Celulistas,
Benfeitores e Amigos
SANTAS E ALEGRES
FESTAS PASCAIS!

ALELUIA!

e fazer que O amem do que desejava
ontem», pois não?

Amo-te desde que existo

O que nos engana é que tomamos o
fervor sensível por santidade. Mas
( De “Confiar no Amor”- Jean d’Elbée – pág. 71 não é isso que ela é.
«Por Ele, com Ele e n’Ele».
A santidade é uma disposição da
«Sem Mim nada podeis fazer».
nossa alma, animada pela graça,
«Convosco, Jesus, tudo posso».
que é a vida da alma, sob a acção
Renovemos estes pensamentos que nos das virtudes infusas e sob a
ligam a Ele e que nos mergulham no influência dos dons do Espírito
abismo do Amor do Seu Coração.
Santo. Disposição de pertencer mais

(Das Obras de S. Afonso Maria de Ligório)

O abandono
tudo resume

Toda a santidade e perfeição da
alma consiste em amar a Jesus Cristo,
nosso Deus, nosso sumo bem e nosso
Redentor. É a caridade que une e
conserva todas as virtudes que tornam o
homem perfeito.

(Uma pergunta): Não merece
Deus, porventura, todo o nosso amor?
- Ele amou-nos desde a eternidade.
A consequência lógica e necessária da que nunca a Jesus, de realizar a «Lembra-te, ó homem, diz o Senhor, que
Sua vontade, de O conhecer e fui eu o primeiro a amar-te. Ainda tu
inteira confiança, é o abandono total.
Visto ser por Jesus que deve realizar- tornar conhecido, de O amar e de O não tinhas sido dado à luz, nem o
se tudo, quanto mais O deixarmos tornar sempre cada vez mais próprio mundo existia, e já Eu te
amava: «AMO-TE DESDE QUE
agir, mais bela e perfeita será a obra amado.
Ele olha bem mais para o que nós EXISTO».
da graça.
somos, do que para o que fazemos. E, Porquê?: Porque Deus, sabendo que o
- Qual é esta obra da graça?
- A transformação das nossas almas a Seus olhos, somos o que homem se deixa cativar com os
benefícios, quis atraí-lo ao seu amor por
sinceramente queremos ser para Ele.
em Jesus, pelo Amor.
meio dos seus dons e por isso disse:
Compreendemos
aqui
a
razão
por
que
S. Tomás mostra-nos, segundo Santo
«quero atrair os homens ao meu amor
tantas
comunhões
essas
comunhões
Agostinho, que a Eucaristia transforma
as nossas almas em Jesus, pelo Amor. E que nos transformam n’Ele — não com aqueles laços com que eles se
todos
os
frutos deixam prender, isto é, com os laços de
é aí que nós encontramos a definição de produzam
amor».
santidade, a palavra-chave, se assim sobrenaturais que poderiam produzir.
Tais precisamente têm sido todos os
o
peito,
mas
podemos dizer, da nossa predestinação Abrimos-Lhe
dons feitos por Deus ao homem:
fechamos-Lhe
as
portas
da
divina.
* Deu-lhe uma alma, dotada, à sua
da
vontade
e
do
inteligência,
Jesus transforma-nos em Si.
imagem, de memória, inteligência e
- A nossa inteligência já não é a nossa, coração, não vivendo de abandono. vontade;
mas a Sua, porque vemos as coisas Fazemo-Lo vir, mas não Lhe * Deu-lhe um corpo com os seus
permitimos que entre.
como Ele as vê.
sentidos;
A nossa vontade deixa de ser a nossa Mas se, ao recebê-Lo, Lhe * Para ele, também criou o céu e a terra
vontade, mas a Sua: queremos o que entregarmos, pelo nosso perfeito e toda a multidão de seres; por amor do
Ele quer e rejeitamos o Que Ele abandono, todas as alavancas do homem criou tudo isto, para que todas
comando, todas as chaves da casa, aquelas criaturas estejam ao serviço do
reprova.
O nosso coração já não é o nosso, mas o para que Ele seja o Dono, com plena homem e o homem O ame a Ele em
Coração de Jesus: amamos o que Ele liberdade de agir em nós, oh! Então agradecimento por tantos benefícios.
Mas não Se contentou Deus com
ama e detestamos o que Ele detesta. que maravilhas não realizará nas
dar-nos
todas
estas formosas criaturas.
nossa
almas
a
Sua
omnipotência,
ao
«Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é
*
Para
conquistar
todo o nosso amor, foi
serviço
do
Seu
Amor!
Cristo que vive em mim», «Para mim,
muito
mais
além
e
deu-Se a Si mesmo
O
abandono
bem
compreendido
viver é Cristo».
totalmente
a
nós.
resume tudo.
Dir-me-eis
- «O padre afirma que nós estamos Exige uma grande humildade, visto * O Pai Eterno chegou ao extremo de
todos
constantemente
a
ser que consiste em nos submetermos nos dar o Seu próprio Filho.
Quando viu que estávamos todos
transformados n’Ele. Sim, mas eu às criaturas e aos acontecimentos,
mortos
pelo pecado, privados da Sua
não dou por isso. Não O toco com o vendo neles o próprio Jesus.
graça, que faz Ele? Pelo amor imenso,
Exige uma fé imensa e uma
dedo. E mesmo, em certos dias,
melhor, como diz o Apóstolo, pelo seu
vendo-me tão miserável, sinto-me confiança de todos os instantes, para excessivo amor por nós, enviou o seu
rasgar o véu das causas segundas,
tentado a acreditar o contrário.»
amado Filho, para satisfazer por nós e
E no entanto não é verdade que, mais do para destruir a cortina com a qual as para nos restituir à vida que perdêramos
que nunca, vedes as coisas como Ele? criaturas tantas vezes nos impedem pelo pecado.
de, por detrás dela, ver Jesus que
Por certo que sim.
E dando-nos o seu Filho (a quem
Não é verdade que, cada dia, quereis conduz tudo, visto nada, nada não perdoou para perdoar a nós),
acontecer que Ele não tenha querido * Deu-nos com Ele todos os bens: A
mais o que Ele quer? Sim, certamente.
Tenho a certeza de que hoje, mais do ou permitido.
graça, a caridade e o paraíso, porque
que nunca, quereis amá-Lo e fazer que
O abandono não é mais do que a todos estes bens são certamente menores
O amem, com uma vontade ainda mais obediência levada aos extremos que o seu Filho: Ele que não poupou o
sincera, com uma vontade ainda mais limites, visto consistir em nos seu próprio Filho, mas O entregou à
profunda, com um desejo ainda mais submetermos a todos, na medida do morte por todos nós, como não haveria
seguro, se bem que talvez não sensível. possível e do razoável, para obedecer a de dar-nos com Ele todas as coisas?”
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Não me direis: «Desejo menos amá-Lo
Deus, que tudo premeditou, tudo quis.

NOTÍCIAS
1 . ECOS DOS VIDEOS!
* “Obrigado Sr. Padre Júlio «adoro» as
suas Palavras!”
* “Sr. Padre Júlio Gritti vossas palavras
acalmam a minha alma! Sinto-me, perto
do Senhor Jesus! Estou atento às vossas
próximas vindas. Um Eterno obrigado!”
* “Um Eterno Obrigado! Não parem
porque acredito que vossos vídeos,
salvarão almas.”
* “Não posso deixar de dizer-vos que,
gostei imenso de ver e ouvir o nosso
querido Pe Júlio. É bom saber que a
idade não passa por ele e continua a
evangelizar-nos com grande sabedoria
divina.”
* “Obrigada pelos vídeos maravilhosos,
Sr. Pe. Gritti. Rezo por si e louvo a
Deus pelo bem que faz às pessoas.”
* “Bem-haja Pe Júlio, gosto muito de
ouvi-lo no You Tube.
Que Deus esteja sempre consigo na
missão de converter o negativo em
positivo.
Que as suas palavras cheguem aos
espíritos famintos de Amor e que o
Amor faça chegar a Paz às almas
inquietas.”
* “ Beijinhos para todos e fico a pedir a
Deus que o Senhor Padre Júlio continue
a ter força para nos dar tantas lições de
vida.”
AS VISITAS AOS VIDEOS DO
NOSSO SITE (www.mamcj.com) JÁ
ULTRAPASSARAM
AS
300000
(TREZENTAS MIL) ! GLÓRIA AO
SENHOR QUE QUER CHEGAR AO
CORAÇÃO DE TODOS HOMENS!

2 – ENCONTRO DE PÁSCOA
PARA RAPARIGAS:
realizar-se-á,
no tríduo Pascal em
Fátima, de 21 (Quinta-feira Santa) a 24
(Domingo de Páscoa) de Abril.
SE QUERES VIVER UMA PÁSCOA
ESPECIAL, DIFERENTE E CHEIA DE
SENTIDO, INSCREVE-TE!

3. CONTINUANDO A EVANGELIZAR

Realizou-se no dia 19 de Fevereiro, mais um encontro «Despertar para a missão»
na paróquia de Massamá. Reflectimos sobre alguns pontos da carta dos Bispos
«Para um rosto missionário da Igreja em Portugal», e vimos o vídeo «Filho
Pródigo». Partilhámos algumas ideias sobre a forma como evangelizar o nosso
mundo de hoje.

4. RETIRO ANUAL PARA TODOS EM
FÁTIMA
Vai realizar-se de 18 a 20 de Março em Fátima. Se ainda não se
inscreveu, faço-o o mais rapidamente possível, aproveitando esta grande
graça que o Senhor lhe quer fazer nesta Quaresma!
*****

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
CELEBRÁ-LA-EMOS

DATA: 1 de Maio (II Dom. de
Páscoa) de 2011
LOCAL: IGREJA DE NOSSA SENHORA
DA ENCARNAÇÃO (Ao Chiado - Lisboa).

HORA: 15.00 h. EUCARISTIA SEGUIDA DE
ADORAÇÃO EUCARISTICA

“NESTE DIA ESTÃO ABERTAS AS
ENTRANHAS DA MINHA
MISERICÓRDIA.” (S. Faustina -D. 699)
***

Caríssimos Colaboradores, Celulistas, Amigos e Benfeitores,
agradecemos muito as vossas ofertas que quiserdes enviarnos. Para facilitar, deixamo-vos também o nosso
NIB: 003300000001743541834. –
SE MANDAREM UM CHEQUE OU VALE DO CORREIO,
PEDIMOS O FAVOR DE SER PASSADO À ORDEM DE:
Missionárias do Amor Misericordioso do Coração de Jesus.
OBRIGADA !
***
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