
 

 

A INCARNAÇÃO  

segundo a vossa palavra». É o seu consentimento e a sua 
submissão à graça. 

SEGUNDO PONTO: Fidelidade de Maria à graça. 
– Aproveitemos do grande exemplo de Maria para nos 
submetermos à graça, desde o momento em que se apresenta.  
Desde que Deus fale à nossa alma para nos inspirar uma boa 
acção ou para nos afastar de uma má, sigamos a atracção 
desta  graça,  humilhemo-nos,  reconheçamos  a  grandeza de  

«Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque 
achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás 
à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo» (Lc 
1, 30-32). 

Primeiro Prelúdio: Deus deu-nos Maria na 
Imaculada Conceição, dá-nos Jesus no gracioso mistério da 
Anunciação. Com o Anjo, saúdo Maria cheia de graça. 

Segundo Prelúdio: Ó Maria, pedi e alcançareis para 
mim a fidelidade à graça. 

PRIMEIRO PONTO:  Pela Incarnação, Maria 
torna-se a dispensadora das graças. – Deus enviou o anjo 
Gabriel a saudar Maria. Ela já estava toda cheia de graça 
pela aplicação antecipada dos méritos do seu divino Filho.  

Deus e a nossa baixeza, a 
sua autoridade e a nossa 
dependência. Digamos com 
Maria: «Que me seja feito 
segundo a vossa palavra”. 
Obedeçamos prontamente, 
executemos imediatamente 
o que esta graça nos pede, é 
o meio de fazer reinar Nosso 
Senhor em nós. 
Tem tanto valor esta 
graça! “É o dom do 
Coração de Jesus, dom 
excelente como tudo o que 
vem do céu”.(Tiago 1,17). 

 “O Verbo tinha preparado o tabernáculo que queria 
habitar” (Sl.45). Era assim que Nosso Senhor queria 
preparar as nossas almas, se não lhe colocássemos nenhum 
obstáculo. 

Maria não era ainda a sua mãe e já estava cheia de 
graças. Jesus trazia-lhe novas e mais sublimes graças ao vir 
habitar no seu seio. Era a fonte mesma da graça que Nosso 
Senhor lhe dava, dando-se a ela e dando-lhe o seu coração. 

   Ao tornar-se Mãe de Deus, Maria tornou-se a mãe e a 
dispensadora da graça. Peçamos pela sua intercessão esta 
graça que o Coração de Jesus nos quer dar. Peçamos também 
por Maria o favor de conservar com fidelidade as graças 
recebidas, de trabalhar com elas com fervor, para que em vez 
de diminuírem e de se enfraquecerem, elas se fortifiquem e 
se acrescentem de dia para dia. 

Mas se quisermos obter a graça de Nosso Senhor, é 
preciso que imitemos as disposições de Maria, a sua 
humildade e a sua docilidade. Vede como ela se humilha. 
Quanto mais o anjo a eleva, mais ela se abaixa. Ela fica 
perturbada simultaneamente pelo seu amor pela virgindade e 
pela sua profunda humildade. Mas desde que está segura de 
permanecer sempre virgem, e que é Deus mesmo quem quer 
elevar a sua baixeza até ao degrau sublime da Maternidade 
divina, exprime o seu consentimento  com estas   belas 
palavras:  «Sou  a  serva  do  Senhor,  que  me  seja  feito  

 

     É-nos tão necessária! “Sem ela não podemos ir ter com 
Nosso Senhor e responder ao apelo do seu Coração”(Jo. 6).  

     É também tão fecunda! “ Traz-nos tantos bens e tantas 
forças”. Quero, portanto, estar sempre atento à graça, calmo, 
recolhido e disposto a responder sem atraso às divinas 
solicitações. 

TERCEIRO PONTO : As nossas infidelidades. – 
Como as minhas infidelidades passadas deviam causar-me 
dor! Quantas vezes preferi a sensualidade, o amor-próprio, o 
mundo às solicitações da graça! 

   Nosso Senhor falava à minha alma, iluminava o meu 
espírito, tocava o meu coração e eu desviava-me dele. 

  Nosso Senhor chorava sobre Jerusalém quando ela era infiel 
à sua graça; quantas vezes Ele não teria de chorar sobre mim! 

  Não tenho eu de temer que Ele leve as suas graças para 
outro lado? Não tenho tantos exemplos e tantas ameaças 
disso na Escritura? 
«O pai de família arrendará a sua vinha a outros 
agricultores», diz Nosso Senhor em S. Mateus. – Nosso 
Senhor diz também ao bispo de Éfeso no apocalipse: 
«Reflecte na tua decadência, faz penitência e volta às tuas 
primeiras obras, senão deslocarei o candelabro», (que 
simboliza a tua dignidade).                        (Continua na pág 2) 
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TESTEMUNHOS  VIVOS 
 

1 – Sem Deus não há felicidade 
Tenho 42 anos, sou casada e tenho duas filhas. 
Tive uma educação cristã. A minha infância foi 
conturbada, aos 18 anos o meu pai faleceu, eu 
revoltei-me e afastei-me um pouco da vida cristã, 
mas não totalmente. Com 38 anos tive grandes 
problemas no trabalho, fui vítima de perseguição, 
que me causou uma grave depressão e muitos 
outros problemas de saúde. Como estive muito 
tempo de baixa, dei por mim a ir diariamente à 
missa, onde me sentia muito bem. Eu senti que 
Deus e Nossa Senhora me chamaram, para me 
dizer, que eu não estava sozinha. A minha vida 
começou a melhorar de dia para dia. Percebi que 
nada acontece por acaso, nesta altura da minha 
vida Deus quis que eu fosse mãe a tempo inteiro, 
as minhas filhas estão mais felizes, e assim eu 
também tenho mais tempo para Deus pai. 
Acredito que Deus tem algo de reservado para 
mim, quando ele entender. A minha vida cristã 
está mais rica, estou a fazer voluntariado numa 
casa de saúde com doentes com problemas do foro 
psicológico e é tão gratificante que eu acho que 
recebo mais do que dou. 

Todos os dias dou graças a Deus por tudo o que 
me acontece, sem ele não há felicidade, a vida não 
faz sentido. Agora eu sei que a Deus nada é 
impossível, tenho o meu coração cheio de fé. 
Aproveito para agradecer ao Sr. Padre Júlio, à 
irmã Lurdes e à irmã Francelina o apoio que me 
tem dado a mim e às minhas filhas.  

Hoje olho para trás e posso dizer, nunca estive 
sozinha, Deus e Nossa Senhora, estiveram sempre 
comigo. Com esta fé que fui construindo, posso 
dizer que tenho trazido algumas pessoas de 
volta para a vida cristã, nomeadamente as 
minhas irmãs. Obrigado, Senhor.                                 
Uma amiga  

2.  Como é belo morrer confortada 
pelos sacramentos! 
Uma prima minha, com 47 anos, estava muito 
doente, com cancro nos intestinos. Fui visitá-la ao 
hospital e vendo eu a gravidade do caso, 
perguntei-lhe se queria confessar-se. Ela 
respondeu-me que não tinha pecados. Preocupei-
me mais ainda perante esta resposta, e disse-lhe 
que também eu me confessava e que toda a gente 
tem pecados. Fui insistindo, dizendo-lhe: «era  tão 
bom receberes Nosso Senhor!». Esta frase para ela 
foi como uma luz. Então ela aceitou confessar-se 
e eu falei com o Sr Padre para lá ir.  
Quando voltei a visitá-la, ela disse-me muito feliz, 
que já se tinha confessado, recebido a Santa 
Unção e Comungado. Disse-me ainda que se 
sentia muito mais aliviada. No dia seguinte partia 
serenamente para a casa do Pai    celeste.  
Glória ao Senhor Misericordioso!  
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(continuação da pág. 1) 

Nosso Senhor podia acrescentar: «Se não o fiz até ao presente, 
é por uma extrema misericórdia, que pode cansar-se». 

E se às vezes abri a minha alma à graça, quão pouco saboreei 
o dom celeste, conservada a divina presença de Nosso Senhor e 
cultivado este precioso tesouro que devia cultivar mais que todos os 
bens. Começando por pequenas infidelidades que insensivelmente se 
multiplicaram, deixei enfraquecer-se a graça em mim e talvez a tenha 
compelido a sair do meu coração. 

Deste modo contristei Nosso Senhor e o Espírito Santo que 
habita em mim. 

Só me resta rezar pela intercessão de Maria para 
reencontrar as graças perdidas. 

Com maior razão, se sou consagrado ao Coração de Jesus, se 
lhe pertenço pela vida religiosa ou sacerdotal, a minha vocação pede 
uma fidelidade muito especial às grandes graças que Nosso Senhor 
nos quer dar. 

Prometo hoje esta fidelidade que o amor de Nosso Senhor 
me pede. Se eu for fiel, Ele também o será: «Permanecei em Mim e 
Eu em vós» (Jo 15). 

Resoluções. – Concedei-me a vossa graça, ó Deus de 
misericórdia! Ser-lhe-ei doravante mais fiel. Logo que falardes ao 
meu coração, dir-vos-ei como a nossa divina Mãe: «Que me seja feito 
segundo a vossa vontade». E a ela me hei-de conformar 
imediatamente. 

Colóquio com Maria no mistério da Incarnação. 
  

(de “O Ano Com o Coração de Jesus – (9 de Dezembro)” – Pe Dehon – 
Tradução do Sr Pe José Jacinto de Farias, scj) 

 

A todos os nossos Amigos, 
Benfeitores, Colaboradores e 
Celulistas, reconhecidos pela vossa 
amizade, colaboração e ajuda, 
desejamos um SANTO E 

FELIZ NATAL cheio das 
bênçãos do Jesus Menino ! 

 
Pelas Missionárias 

 
               Padre Júlio           Lurdes Xavier 



DIZ DEUS: EU SOU TEU PAI, POR ISSO: 
NÃO  TENHAS  MEDO  

DO  PASSADO 
Caros Irmãos e irmãs: 

 - A vida é breve. Na sua rápida 
corrida arrasta atrás de si as coisas 
bonitas e cheias de saudades. E tu 
pensas: Se eu pudesse voltar para 
trás! 
O passado aflige-te por dois motivos: 
- porque quererias reviver uma 
felicidade que perdeste e que nunca 
mais volta; 
- porque quererias apagar uma série 
inteira de erros e decisões erradas 
que, ainda agora te atormentam. 
Não tenhas medo do teu passado, 
qualquer que seja! 
Mesmo que te tenhas manchado com 
culpas graves, nada é irreparável aos 
meus olhos, porque sou Bondade e 
Misericórdia infinita! 
Eu  não amo o teu pecado, mas amo-
te  a ti; e toda a minha atenção não 
está concentrada em calcular a 
gravidade do pecado, mas em 
despertar em ti um arrependimento 
salutar. 
Contento-me com duas coisas: 
1- a humilde aceitação do teu 

pecado e 
2 - o Sacramento da Confissão… 
Depois disso, podes ter  a certeza, 
tudo volta como antes! 

   Eu esqueço de verdade, renovo 
toda a minha plena confiança em ti, 
renovo-te completamente (Cf.Ez.11, 
19-20). 
     Não tenhas medo, porque «o meu 
coração comove-se dentro de mim, o 
meu íntimo estremece de compaixão. 
( Oseias,11, 8). É no  perdoar  e no 
esquecer que  eu coloco o sumo triunfo 
do meu amor, porque o meu Filho «não 
veio  para salvar os justos, mas os 
pecadores» ( Cf. Lc. 5,32). - Que 
queres mais ?         

“O VOSSO AMOR 
PENETRA-ME E 

CERCA-ME, RENOVA-
ME A CADA 

INSTANTE, PURIFICA 
A MINHA ALMA E 
NÃO DEIXA NELA 

NENHUM RASTO DE 
PECADO”   

(Santa Teresinha) 
 

 

NÃO TENHAS MEDO  
DO FUTURO 

   

 
 

 Sei muito bem que a tua fantasia 
está toda projectada para o 
futuro… e que não sossega! 
   Quanto medo, quantas 
angústias!   Envés de viver com 
serenidade o momento presente, 
atormentas-te, pensando no que 
poderá acontecer amanhã. 
   E tudo se transforma em 
problema: a saúde, a casa, o 
trabalho, a velhice, os filhos, os 
parentes, a política… 
    Pensa: mas porque queres ligar a 
cabeça antes de parti-la? Como 
podes saber o que acontecerá 
amanhã, se todo o acontecimento é 
determinado por fatores 
imprevisíveis e desconhecidos? Não 
percas tempo, procurando penetrar 
no labirinto das várias combinações 
possíveis: o futuro está nas minhas 
mãos! 
   Tu pensa no dia de hoje. 
   Vive com empenho e paz cada 
hora, como se fosse a primeira, 
como se fosse a única, como se 
fosse a última. 
     Para a preocupação de hoje, 
estou ao teu lado com uma 
Providência apta e proporcionada 
à necessidade. 
Para a preocupação de amanhã, 
estarei ao teu lado com uma 
Providência igualmente apta e 
proporcionada à necessidade. 
  O Evangelho dá-te a garantia 
desta minha presença providencial 
e convida-te a confiar sobretudo em 
mim, que sou o teu Pai (cf. Lc. 12, 
2-34). E dá-te a certeza que não te 
faltará nada se souberes pedir, antes 
de tudo, «as minhas coisas», e o 
cumprimento da minha vontade 
(cf.Lc. 12,31). 
 

NÃO TENHAS  MEDO  
NA HORA  DA 
PROVAÇÃO  

 

Chama-me PAI sobretudo na hora da 
dor, na qual só tens dois caminhos a 
percorrer: 
 - uma descida, que leva ao 
desespero e à rejeição; 
 - uma subida, que, com 
fadiga, leva-te a Mim. 

     Nada é mais importante, nada é mais 
precioso, na tua vida, do que o sofrimento 
aceite com humildade, suportado com 
paciência, oferecido com amor. 
       Eu estou perto de ti, especialmente 
nesse momento duro, mas tu não o sabes 
ainda. 
Lembra-te, que na tua vida, nada acontece 
por acaso: é tudo pessoalmente querido ou 
permitido por Mim, e só pelo teu bem ( cf. 
Rm.8, 28). 
Como vês, não estou estranho à tua dor, 
que eu previ e sabiamente  sustentei com 
uma Providência apta para aquele 
momento. 
      Depois disto tudo, sente-te convidado 
pessoalmente, para esta ou aquela prova, 
pelo meu Filho Jesus. É Ele que, 
desprendendo a mão ensanguentada, 
escolhe um pedaço da sua cruz e to 
oferece, dizendo-te: 
      “Não temas; sou Eu que to ofereço! 
Preciso da tua colaboração para 
completar o Meu sacrifício” (cf.Col.24-
25).”Escolhi a cruz apta para ti e ajudar-
te-ei a levá-la. Ser-te-á tudo mais fácil se 
estiveres comigo!”. Quem sofre comigo, 
vence sempre. Quem sofre sem Mim, só 
merece ser compadecido. 
         Quando estiveres na provação, não 
digas mais: «Como é possível, como é 
possível?», mas, pelo contrário, diz: 
«Pai, Tu o sabes!». E terás muita paz!  
Irmãos, também esta reflexão convida-
nos a confiar totalmente em Jesus 
Misericordioso em todos os momentos 
da nossa vida. Digamos-Lhe muitas 
vezes: “Jesus, eu confio em Vós.” 
Sentiremos muita paz no nosso coração. 
(De: “Chiama-Mi Padre”) 
 

SABEMOS QUE TUDO 
CONCORRE PARA O 

BEM DAQUELES QUE 
AMAM A DEUS          

(Rom 8,28) 
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NOTÍCIAS  

 
1 .  A IMAGEM DE JESUS 

MISERICORDIOSO VISITA AS 

FAMILIAS!  
No passado 4º Domingo, na 
Celebração da Divina Misericórdia, 
foram benzidos alguns quadros com 
a imagem de Jesus Misericordioso, 
que agora passarão por diversas 
famílias, convidando-as à oração e 
estimulando-as à confiança em 
Jesus! 

   
A todos as famílias que o 
receberem, Jesus Misericordiosos 
os abençoará! 
Se desejar colaborar nesta missão, 
contacte-nos. 
2 .  ENTRADA PARA O 

NOVICIADO 
No próximo dia 8 de Dezembro, 
solenidade da Imaculada Conceição, 
a Sara Isabel Filipe vai dar mais um 
importante passo na sua caminhada 
de formação: a entrada para o 
Noviciado, com o objectivo de 
conhecer cada vez mais 
profundamente a graça do 
chamamento e poder um dia 
Consagrar-se inteiramente ao 
Senhor, como missionária neste 
nosso Instituto.  
3 .  VIDEOS 

Continuamos através do youtube a 
levar a mensagem da misericórdia 
pelo mundo e a rezar com muitos 
irmãos. Alguns dizem-nos:       
. «parabéns seu canal de vídeos é 
muito bom»  
. «doces palavras que nos alegram 
para continuar o trabalho do 
Salvador» 
Amigos, continuem também a 
meditar e a divulgar os vídeos 
disponíveis no nosso site: 
www.mamcj.com ! 
 

 4. NO PASSADO DIA 24 DE SETEMBRO 
Reencontraram-se algumas das jovens que participaram nas férias 
missionárias 

 
Foi um dia para «matar saudades» e de formação espiritual, para 
recomeçar o novo ano lectivo.     
5. ENCONTROS NAS FÉRIAS DE NATAL, PARA 
RAPARIGAS 

Vão realizar-se na casa das missionárias em Lisboa. 
� De 5º, 6º e 7ºs anos, nos dias 21 e 22 de Dezembro  
� Do 8º até ao 12º anos, nos dias 27 a 30 Dezembro 
Convide raparigas familiares e amigas para estes encontros e 
certamente sairão muito mais enriquecidas na sua vida 
espiritual. 

6. RETIRO ANUAL PARA TODOS EM FÁTIMA 
    Vai realizar-se de 2 (Sexta-feira, com o jantar) até 4 
(Domingo, com o almoço) de Março de 2012, na casa de retiros 
de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima.  
   Parar uns dias e fazer SILÊNCIO é essencial na nossa vida, 
sobretudo nesta sociedade tão agitada por tantas preocupações. 
Marque já na sua agenda estes dias e convide os seus 

familiares e amigos para fazerem esta experiência maravilhosa! 
 

“ COMO É GRANDE A 
MISERICÓRDIA DO SENH OR E 

O SEU PERDÃO PARA OS QUE A  
ELE SE CONVERTEM !” – (Bem-Sirá- 

17,28). 
 

***** 
Caríssimos Colaboradores, Celulistas, Amigos e Benfeitores, 
agradecemos muito as vossas ofertas que quiserdes enviar-
nos. Para facilitar, deixamos-vos também o nosso     
NIB: 003300000001743541834.  (Millennium)– 
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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