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A maravilha de
amor: A

EUCARISTIA!

Caros Irmãos e Irmãs: Jesus serve-Se da Sua Serva
Josefa Menéndez para nos transmitir o que sentia no Seu
Coração ao instituir a Divina Eucaristia.
Josefa: “Escreve o que sofreu o Meu Coração naquela
hora quando, não podendo conter o fogo que Me
consome, inventei esta maravilha de amor: a Eucaristia.
Ao contemplar então todas as almas que se haveriam de
alimentar deste Pão Divino, vi também as ingratidões e
friezas de muitas delas, em particular de tantas almas
escolhidas, de tantas almas consagradas..., de tantos
Sacerdotes. Como sofreu o meu Coração! Vi como iriam
esfriando a pouco e pouco, entrando na rotina, no cansaço,
no aborrecimento, e cairiam a pouco e pouco na tibieza...
Estou no Sacrário por elas! E espero!... Desejo que
essa alma venha receber-Me, que Me fale com confiança de
esposa; que Me conte as suas penas, as suas intenções, as
suas enfermidades... que Me peça conselho e solicite as
minhas graças.
Isto esperava Eu daquela alma e de tantas! Mas, quando
se aproxima para Me receber, mal Me diz uma palavra,
porque está distraída, cansada ou contrariada, as suas
ocupações absorvem-na, a sua família preocupa-a.
- Ah! - respondo-lhe: - e assim Me vais receber, alma a
quem escolhi e a quem esperei com impaciência toda a
noite? Sim, esperava-a para descansar nela; tinha-lhe
preparado alívio para todas as suas inquietações;
aguardava-a com novas graças, mas... como não mas pede
... não me pede conselho nem força... apenas se queixa e
mal se dirige a Mim. Parece que veio por obrigação...
porque é costume e porque não tem pecado mortal que o
impeça. Mas não por amor, não por verdadeiro desejo de se
unir intimamente a Mim. Que longe está essa alma das
delicadezas de amor que Eu esperava dela!
E aquele sacerdote?... Como direi tudo o que espera o meu

Coração dos meus Sacerdotes? Revesti-os com o meu poder
para absolver os pecados; obedeço a uma palavra dos seus
lábios e baixo do Céu à Terra; estou à sua disposição e deixoMe levar nas suas mãos, quer para colocar-Me no Sacrário,
quer para Me dar às almas na comunhão. São, por assim dizer,
os meus condutores.
Confiei a cada um deles um certo número de almas para
que, com a sua pregação, os seus conselhos e, sobretudo, o seu
exemplo, as guiem e as encaminhem pelo caminho da virtude e
do bem. Como respondem a este chamamento?
Como cumprem esta missão de amor?... Hoje, ao celebrar o
Santo Sacrifício, ao receber-Me no seu coração, confiar-Me-á
aquele sacerdote as almas que tem a seu cargo? Reparará as
ofensas que sabe que recebo de determinado pecador?... PedirMe-á força para desempenhar o seu ministério, e zelo para
trabalhar pela salvação das almas?... Saberá sacrificar-se hoje
mais do que ontem?... Receberei o amor que dele espero?...
Poderei descansar nele como num discípulo amado?
Ah! Que dor tão aguda sente o meu Coração!
Os mundanos ferem as minhas mãos e os meus pés, mancham o meu rosto... mas as almas escolhidas, minhas esposas,
meus ministros, despedaçam e destroçam o meu Coração.
Quantos sacerdotes que devolvem a muitas almas a vida da
Graça, estão eles próprios em pecado!... E quantos celebram
assim... recebem-Me assim... vivem e morrem assim...!
Esta foi a mais terrível dor que senti na Última Ceia. A
Eucaristia é invenção do amor, é vida e força das almas,
remédio para todas as enfermidades, viático para a
passagem do tempo à Eternidade.
Os pecadores encontram nela a vida da alma, as almas tíbias,
encontram o verdadeiro calor; as almas puras, encontram o
suave e dulcíssimo néctar; as fervorosas, o seu descanso, e o
remédio para acalmar todas as suas ansiedades; as perfeitas,
asas para se elevarem a maior perfeição.
As almas religiosas encontram nela o seu ninho, o seu amor
e, por último, a imagem dos benditos e sagrados votos que as
unem íntima e inseparavelmente ao Esposo Divino
Almas Religiosas, encontrareis também na Eucaristia a
imagem perfeita do vosso voto de obediência, do voto de
pobreza, do voto de castidade. Pois nesta Hóstia está coberta e
aniquilada a grandeza e o poder de todo um Deus. Ali Me
vereis como sem vida. Eu, que sou a vida das almas e o
sustentáculo do mundo. Ali, não sou senhor de ir nem de ficar,
de estar sozinho ou acompanhado; nesta Hóstia, sabedoria, poder, liberdade, tudo está escondido. Estas espécies de pão são
os laços que Me atam e o véu que Me cobre.
(De “Un llamamiento al amor”).

Irmãos e Irmãs: Como podemos ficar insensíveis perante estas
palavras de Jesus? Confiemos n’Ele e peçamos-Lhe perdão da
nossa falta de fé e renovemos o propósito de amá-Lo mais no
Sacramento da Eucaristia!

TESTEMUNHOS VIVOS
1 -A Misericórdia de Deus é
Infinita!
Eu tinha uma amiga que,
depois dos 20 anos, não tinha
frequentado mais a Igreja nem
praticado
os
compromissos
religiosos, por vários motivos da
vida.
Há vários anos, comecei por
lhe falar das homílias dum Senhor
Padre nas celebrações da Missa das
9h., da nossa Paróquia. Finalmente
começou por frequentar a Missa aos
Domingos, pois gostava muito de
ouvir o Senhor Padre. Depois,
comecei a convidá-la para os retiros
anuais em Fátima. Também gostava
muito de ouvir as Missionárias do
Amor Misericordioso do Coração de
Jesus, mas, quando lhe falava em
confissão, dizia que não se sentia
preparada: isso era o mais difícil.
Andou assim bastante tempo. Eu, no
entanto continuava, de vez em
quando, a falar-lhe na confissão.
Rezava muito e pedia ao Senhor que
a iluminasse.
Graças a Deus, este ano,
depois do retiro e antes da Páscoa,
sentiu-se preparada para a confissão.
Confessou-se e recebeu
Jesus e ficou muito feliz! Foi uma
nova criatura que nasceu para
Jesus, ao fim de 40 anos!
Louvado seja Deus pela
Sua grande Misericórdia para
com os Seus filhos!
Uma amiga
2 – Abandonar-se nas mãos de Deus
Desde o princípio deste ano que
andava com uma depressão e fui a três
psiquiatras diferentes, mas a medicação
nunca resultava, estive praticamente 15
dias de cama e não havia forma de
recuperar. Já estava desesperada pois
não sabia mais o que fazer. Pedi então
ajuda a uma amiga missionária que me
aconselhou que rezasse bastantes vezes
e com muita serenidade uma pagela do
«Acto de Abandono». Assim fiz. Rezei
com muita confiança, pondo tudo nas
mãos do Senhor. Então nos dias que se
seguiram senti uma alegria de viver tão
grande que eu própria não sabia
explicar.
(Uma amiga)

A REPARAÇÃO:
JESUS E A IR. JOSEFA MENENDEZ REPARAM, OS DOIS, O ETERNO PAI!

Um dia Jesus apareceu à Serva de Deus Irmã Jeosefa Menéndez e disse-lhe:
“Pega na cruz; vamos reparar nós os dois, durante esta hora, os pecados que
se estão cometendo. Não sabes quantas almas se precipitam no mal....”
“Vamos adorar a Majestade Divina e ultrajada...Vamos reparar tantos
pecados.
“Oh, Deus infinitamente santo..., Pai infinitamente misericordioso!
Adoro-Vos. Queria reparar os ultrajes que recebeis dos pecadores em todos os
lugares da terra e em todos os instantes do dia e da noite. Queria,
especialmente, meu Pai, reparar os pecados que se cometem durante esta hora
e, para isso, ofereço-Vos todos os actos de adoração e de reparação que Vos
tributam as almas que Vos amam. Ofereço-Vos, sobretudo, o holocausto que
continuamente vos apresenta o Vosso divino Filho, imolando-Se no altar, em
todos os lugares da terra e em todos os momentos desta hora. Oh, Pai
infinitamente bom e compassivo! Recebei este Sangue puríssimo em reparação
dos ultrajes dos homens. Perdoai-lhes os seus pecados e tende misericórdia
deles.”
(De “Un llamamiento al amor” – pág. 276)
Mas, para compreendermos os profundos sentimentos dolorosos e
misericordiosos que enchiam o Coração de Jesus
NA ÚLTIMA CEIA E ASSIM REPARÁ-LO, MEDITEMOS NA
EUCARISTIA E OS PECADORES
Um dia Jesus perguntou à Serva de Deus Josefa Menéndez:
“Quem te criou? - “Vós, Senhor.”
“Quem te deu mais provas de amor? Quem como Eu Te perdoou e está
disposto a perdoar-te ainda?
Sim, humilha-te, Josefa, beija o chão e não Me resistas mais.
“Escreve agora para as minhas almas. Quero manifestar-lhes a amargura
de que estava possuído o Meu Coração durante a última Ceia. Pois, se era
grande a minha alegria em fazer-Me companheiro dos homens até ao fim dos
séculos e alimento divino das almas e veria quantas almas Me renderiam
homenagem de adoração,... e de amor, não foi menor a tristeza que Me causou o
ver quantas haveriam de abandonar-Me no Sacrário e quantas não acreditariam na
presença real...
“Em quantos corações manchados pelo pecado teria que entrar... e como a
minha Carne e o meu Sangue, assim profanados, deveriam converter-se em
causa de condenação para muitas almas...!
“Ah! Como vi naquele momento todos os sacrilégios e ultrajes e a tremenda
abominação que havia de cometer-se contra Mim! Quantas almas rejeitariam
os chamamentos amorosos que, desde essa morada, lhes dirigiria ...!
“Por amor das almas, Eu fico prisioneiro na Eucaristia para que em todas as
suas penas e aflições possam vir a consolar-se com o mais terno dos corações,
com o melhor dos pais, com o amigo mais fiel. Mas esse amor que se desfaz e se
consome pelo bem das almas, não será compreendido...!
“Vivo no meio dos pecadores para ser a sua salvação e a sua vida, o seu médico
e a sua medicina em todas as doenças da sua natureza corrompida, e eles em
troca se afastam de Mim, Me ultrajam e Me desprezam...
“Pobres pecadores! Não vos afastais de Mim... Espero-vos dia e noite no
Sacrário... Não vos repreenderei pelos vossos crimes... Não vos atirarei na cara
os vossos pecados... O que farei será lavá-los com o Sangue das minhas chagas;
não temais. Vinde a Mim... Não sabeis quanto vos amo!
“E vós, almas queridas, porque estais frias e indiferentes ao Meu amor? Sei
que deveis atender às necessidades da vossa família, da vossa casa e que o
mundo vos solicita sem cessar; mas não tendes nem sequer um momento para
Me vir dar uma prova de amor e de agradecimento? Não vos deixeis levar por
tantas preocupações inúteis e reservai um momento para vir visitar o
Prisioneiro de Amor!...
Josefa, tudo isto, Eu sentia no Meu coração no momento da Ceia!
Irmãos, a nossa reparação de hoje estava presente em Jesus já na Sua Última
Ceia e na Sua agonia no Jardim das Oliveiras. Então, continuemos a reparáLo com amor e fervor na Divina Eucaristia. (De “Un llamamiento al amor” – pág. 283 – 284)

ESCUTA-ME, FILHO: EU SOU TEU PAI
3 - PARA AMAR-ME,
DEVES AMAR OS
IRMÃOS

1 - SOU UM PAI AMIGO
É possível ser pai sem ser amigo,
e ser amigo sem ser pai!
Eu sou e quero ser para ti um Paiamigo.
Quero ser o teu confidente: quero
confiar em ti e quero que tu confies
em Mim…Quero uma troca
sincera e profunda PORQUE
NINGUÉM PODE SUPERAR-ME
NA LEALDADE E FIDELIDADE
(cf.Rm. 9, 6).
É belo ter amigos e amigas; é até
indispensável!
Não podes isolar-te e “fechar-te
com todos” por uma desilusão.
A primeira condição para manter
a amizade é estar consciente de
que, entre amigos, tudo é relativo e
de que todos são limitados,
egoístas, imperfeitos…e, por isso,
capazes de desiludir. E então?
E então… eis-me! Apresento-Me
como o Amigo perfeito em tudo
(cf.Jo.15,15).
- Os outros desiludem-te?
Eu não te desiludo!
- Atraiçoam-te?
Eu não te atraiçoo!
-Abandonam-te?
Eu não te abandono!
-Cansam-se?
Eu não Me canso!
- Sou e fico um PAI-AMIGO, e
garanto-te que estarei junto a ti e
te procurarei quando tentares de
abandonar-me e fugires para longe
de Mim.
Vive de Mim: alimenta-te dos
meus pensamentos e da minha
vontade.
Vive comigo: pede-Me pareceres,
conselhos, ajuda e verás quanta
importância atribuo ao facto de me
tratares como amigo.
Vive por Mim: valoriza toda a
hora, enchendo-a de Mim. Tudo
deixa de ser banal e inconsistente
quando alguém vive com e por um
Amigo como Eu!

«Ó MEU JESUS,
EU CREIO NO
TEU AMOR
POR MIM!»

2 - FOSTE CRIADO PARA
AMAR-ME
Criei-te porque te amo; portanto,
criei-te por amor. E, obviamente, dei-te
como lei o amor!
Estás neste mundo com um só FIM: O
DE AMAR!
Amar a quem?:
- O Senhor, teu Deus e Pai,
- A ti mesmo,
- O teu próximo.
Para Mim, o primado absoluto.
Ao doutor da lei que faz uma pergunta,
Jesus responde: “amarás o Senhor teu
Deus com todo o coração, com toda a
alma e com toda a mente… e o teu
próximo como a ti mesmo” (cf.Mt. 22,
37-39). E a quem Lhe pergunta qual é
a maneira “para entrar na vida
eterna”, responde-lhe: “Ama o Senhor,
teu Deus e ao próximo como a ti
mesmo” (cf. Lc.10, 25-28). Não há
dúvidas: criando-te por amor, não
podia dar-te outro fim digno da tua
nobre natureza: a Mim mesmo!
A única coisa importante e séria para ti
é a “de conhecer-Me, de amar-Me, de
servir-Me nesta vida, para gozar-Me na
outra no Paraíso”. Deves amar-Me em
todas as coisas e sobre todas as coisas.”
Sendo assim, não tens senão estas duas
alternativas:
- ou te abres livremente a Mim com o
dom do amor,
- ou desnaturas a tua existência,
tornando-a inquieta e vazia.
Se estás construído para receber o
Amor absoluto, não podes sentir-te
pago só com realidades terrenas,
mesmo que sejam boas e válidas. Está
plenamente livre; mas não te deixes
enganar por fáceis ilusões. Criei-te para
Mim, só para Mim, sobretudo para
Mim!

Para me amares, tens dois
caminhos
diversos
e
complementares.
O primeiro consiste em criar um
relacionamento directo através das
formas de comunicação próprias
das pessoas humanas.
Amas-Me rezando-Me, falando-Me,
invocando-Me, oferecendo-Me as
tuas alegrias e os teus sofrimentos,
adaptando-te com fé à Minha
Vontade…
O segundo consiste em ver-Me
presente na pessoa dos irmãos e
amar-Me neles.
Se Jesus disse: “Sempre que fizestes
estas coisas a um só destes meus
irmãos mais pequenos, a Mim o
fizestes” (Mt.25,40; cf.Rm. 13,8-10).
Isto significa que cada irmão, seja
quem for, é a Minha imagem
terrena, é o “casulo” dentro do qual
Eu Me escondo, é o sinal mais
evidente e falante da Minha
presença. Eu e o irmão somos dois
nomes que se completam.
Por este motivo, tu chegas a Mim,
por meio do irmão, serves a Mim,
servindo o irmão, amas a Mim,
amando o irmão.
E RECIPROCAMENTE:
Se quiseres abrir-te a Mim, deves
abrir-te ao irmão; se quiseres
encontrar-Me, deves encontrar o
irmão; se quiseres caminhar comigo,
deves caminhar com o irmão.
A célebre expressão de Tertuliano:
“Viste o irmão, viste Deus!” lembra
eficazmente
o
mandamento
evangélico que pode ser expresso
assim: “Amarás o Senhor teu Deus,
amando o teu próximo”.

“SE ALGUÉM DISSER:
«EU AMO A DEUS»,
MAS TIVER ÓDIO AO
SEU IRMÃO, ESSE É
UM MENTIROSO; POIS
AQUELE QUE NÃO
AMA O SEU IRMÃO, A
QUEM VÊ, NÃO PODE
AMAR A DEUS, A
QUEM NÃO VÊ.”
(1 Jo 4,20)
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5. ECOS DOS VÍDEOS M.A.M.C.J.

NOTÍCIAS
1 –REALIZOU-SE A SOLENE
FESTA
DA
DIVINA
MISERIÓRDIA:
no dia 15 de Abril de 2012, na Igreja de
Nossa Senhora da Encarnação (Chiado
– Lisboa).

Foi uma celebração e vivida com
grande fervor e confiança na
Misericórdia do Senhor, que nos
prometeu, nesse dia, purificar dos
pecados e da pena. Presidiu à Eucaristia
o Sr. Pe. Zeferino Policarpo, Superior
Provincial dos Dehonianos, concelebrou
o Sr. Pe. Júlio Gritti, scj e estiveram
também os diáconos Alexandre e João
Castelo. Não faltou para solenizar esta
maravilhosa Festa, a banda e o coro
dirigidos pelo maestro João Juvandes.

2 – MAMCJ com canal no MEO
As pessoas que vêem televisão pelo
MEO (com BOX) podem aceder ao
nosso canal da seguinte forma:
carregando na tecla verde do comando e
escrevendo o número 360008 e
carregando no OK. Aí encontrará os
nossos vídeos das missionárias, com
reflexões, orações, Palavra de Deus, etc.

3. ENCONTROS NAS FÉRIAS
DA PÁSCOA

Realizaram-se na nossa casa em
Massamá e em Fátima, com meninas e
jovens. Foram dias de oração, reflexão,
partilha e convívio.
4. RENOVAÇÃO DA
CONSAGRAÇÃO
DOS COLABORADORES MAMCJ
No 4º Domingo de Junho, dia 24,
durante a celebração da Divina
Misericórdia, na Igreja da Encarnação
(ao Chiado – Lisboa), às 15 h, os
COLABORADORES renovarão a sua
Consagração ao Amor Misericordioso
de Jesus. Lembraremos também nesse
dia o 62º aniversário de ordenação
sacerdotal do Sr. Pe Júlio Gritti, scj.

Hoje queremos comunicar-lhe alguns dados estatísticos dos nossos vídeos
colocados no youtube, relativos aos últimos 365 dias.
Assim, por exemplo, no canal MAMCJCOM os três vídeo que tiveram mais
visualizações foram: «As maravilhas de Nossa Senhora» (36.666); «A
salvação eterna» (25.937); «O perdão de Cristo na Igreja» (18.756). No canal
EPARATIJESUS os dez países que mais nos visitaram, no último ano,
foram: 1-Brasil (143.272), 2-Portugal (77.346), 3- Estados Unidos.(28.948),
4- Arábia Saudita (16.835), 5- Vietnã (13.362), 6- Alemanha (11.206), 7França (10.615),
8 - Itália (7.446), 9 - Paquistão (7.344), 10-Indonésia
(7.175).
Os videos seguintes são alguns dos últimos colocados no nosso site: www.mamcj.com

O total das visualizações, desde o início até agora, é de 1.833.985,
relativas aos dois nanais.
924.544 (Canal EPARATIJESUS)
909.441 (Canal MAMCJCOM).
Que o Coração Misericordioso de Jesus fecunde a semente lançada
nos nossos corações!

6 – ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE OS VIDEOS:
- «O Amor da Mãe do Céu nos proteja. Obrigado por este vídeo.»
- «Rezo todos os dias mas agora com o terço aqui no you tube é mais fácil de
rezar com a vossa companhia. Obrigada e que a Nossa Senhora de Fátima nos
abençoe para todo o sempre !!!»
- «Que a Mãe do Céu vos abençoe por tão lindo terço e que tanta paz nos traz
obrigado.»
- «Gostei muito, obrigada!!»
- «Lindooooooo! Deus Vos Abençoe»
- «Estou maravilhada com a Coroa do Sagrado Coração de Jesus, não conhecia.»

7 – FÉRIAS MISSIONÁRIAS
Vão realizar-se de 14 a 22 de Julho e de 1 a 9 de Setembro.
Para mais informações, contacte-nos. (massama@mamcj.com ou 214370377)

*****
Caríssimos Colaboradores, Celulistas, Amigos e Benfeitores,
agradecemos muito as vossas ofertas que quiserdes enviarnos. Para vos facilitar, deixamo-vos também o nosso
NIB: 0033 0000 0001 7435 4183 4. (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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