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A FÉ
HÁ DEUS!
Caríssimos Irmãos: Estamos entrando no ano que o
Papa Bento XVI proclamou o Ano da Fé. Terá início
no dia 11 de Outubro de 2012 e terminará a 24 de
Novembro de 2013. Aproveitemos também nós para
reflectirmos nesta fundamental virtude teologal.
***

Uma breve história:
Dois pequenos saem da catequese. Um deles diz:
- O catequista diz que Deus está em toda a parte, mas eu
não O vejo em parte nenhuma!
- É que tu não percebeste a explicação – disse o outro.
Quando tu deitas um torrão de açúcar no copo de água e o
açúcar se derrete, ainda o vês?
- Não o vejo!
- Mas o açúcar está lá ou não?
- Está.
- E como é que tu sabes que está lá?
- Porque, bebendo a água, sinto que está açucarada.
Pois bem, de um modo parecido, Deus está em toda a
parte e mostra a sua presença com as obras do Seu
poder. E, apesar disso, ninguém O vê. Sabemos que está
em toda a parte, porque de outra forma as coisas não teriam
explicação.
Caso parecido se relata entre um ímpio sábio
francês e um árabe. Vendo que este ajoelhava para adorar a
Deus, disse o ímpio filho da França:
- Deus não existe! De facto nunca O viste, nem
ouviste ou tocaste!
O árabe calou-se. Mas quando o sábio, chamandolhe a atenção para as pegadas dum camelo na areia, lhe
disse:
- Olha, por aqui passou um camelo.
- O árabe respondeu: - O senhor está doido?
- Porquê? – Perguntou o francês.
- Porque crês que por aqui passou um camelo e, contudo,
nunca o viste, nem ouviste, nem o tocaste.
- Mas - respondeu o ateu – vêem-se-lhe as pegadas.
Então o árabe, apontando para o sol, exclamou:
- Eis as pegadas do Criador! Deus existe. Tu não podes
ver o sol, que é uma criatura, e queres ver a Deus, que é
o Criador?
- E o ímpio calou-se, envergonhado.

Santo Agostinho, um dos maiores génios da humanidade,
dizia:
“Buscando Deus, interroguei a terra e foi-me
respondido: ‘Eu não sou Deus!’
Interroguei os mares e tudo o que eles encerram;
interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas e todos me
responderam: “Também nós não somos o Deus que tu
procuras”. E disse-lhes: ‘Se vós não sois Deus, falai-me
d’Ele porque quero conhecê-Lo’.
E todas as criaturas responderam, em grande
clamor: ‘Foi Ele que nos criou!’
Irmãos, no salmo 18, lemos: “Os céus cantam a glória
de Deus e o firmamento anuncia a obra das Suas mãos”.
O QUE É A FÉ?
1 – A Fé é a ACEITAÇÃO DE DEUS!
Muita gente, hoje, não aceita a existência
de Deus! Mas Deus existe.
Quanto ateísmo no nosso povo! É
espantoso!
Conta-se que, quando o cosmonauta
soviético voltou da sua viagem no
firmamento, lhe perguntaram:
«Encontraste Deus ?»
Ele respondeu ironicamente: «andei tanto no
firmamento, mas nunca encontrei Deus».
Fizeram a mesma pergunta ao cosmonauta
Americano, Frank Borman, e este respondeu: ‘Não, não O vi,
mas vi grandes provas da Sua existência’!
2 – A Fé é ACEITAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS, não
tanto porque a nossa inteligência consegue ou não
compreender a íntima verdade da Sua palavra, mas sim por um
acto de confiança e fé em Deus “que não se engana nem pode
enganar-nos”, como afirma o Concílio Vat. II.
3 - A Fé É CONFIGURAÇÃO DA NOSSA VIDA COM A
VIDA DE CRISTO: pensamentos, obras, sentimentos! Isto é
importantíssimo, porque não basta a Fé especulativa, porque
esta até os demónios a têm. O Apóstolo S. Tiago diz: A fé sem
as obras não nos salva. E Jesus diz: “Nem todo aquele que diz:
Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus, mas quem faz a
Vontade do Meu Pai”. (Mt. 7,21).
4 - QUEM NOS DEU A NOSSA FÉ? A Fé é um gérmen que
nos é dado no Baptismo.
No Baptismo foi-nos perguntado :
“ O que pedes à Igreja de Deus?” - “ A Fé !”
“ O que te oferece a Fé?” - “ A vida Eterna”!
Então a Fé é obra de Deus!
Mas também é obra nossa. Por isso devemos
desenvolver este gérmen. Como?
Com Actos de Fé, isto é, devemos repetir muitas vezes:
(Continua na pág. 2)

TESTEMUNHO VIVO
1. Primeira Comunhão aos
77 anos!
“Tenho uma vizinha de 77 anos que
mora perto de mim há 45 anos. Nunca
percorreu o caminho da Igreja. Eu
conhecia-a muito bem e perguntavame a mim própria como poderia
ajudá-la. Infelizmente não sabia como
falar-lhe, mas Deus deu-lhe a graça de
me pedir ajuda. E foi assim: eu andava
no meu jardim uma manhã de
Outubro de 2011 e ela disse-me:
“Sabes? Eu queria pedir-te uma
coisa”. E eu disse-lhe: «Diz o que
queres, e se eu te puder ajudar, te
ajudarei». Quando ela me disse o que
queria, eu fiquei sem palavras e
comovida. O que me pediu? Queria
começar a ir à missa e comungar! Eu
disse-lhe que iria falar com alguém
para a poder ajudar. De facto, falei
com o meu director espiritual que me
indicou o que devia fazer. E assim,
passamos a fazer catequese duas vezes
por semana. Depois, no dia 3 de Junho
de 2012, depois de toda uma
caminhada na catequese, ela fez a
primeira comunhão com as crianças.
Foi um dia tão feliz para ela e para
mim! Só tenho a agradecer ao Senhor,
por tudo o que Ele fez e continua a
fazer por todos nós. Ela sentia
necessidade de começar a ir todos os
domingos à missa. Quando há um dia
santo que não temos missa na nossa
paróquia, vai sempre connosco para
outra. Continua a sua caminhada e
sente-se feliz. É uma pessoa muito
boa de ensinar. Descobri isto quando
lhe ia explicando a catequese. Muitos
aspectos da religião, ela já os vivia. É
uma pessoa aberta à graça de Deus. E
dizia: “Eu não sou nenhum animal, e
se morrer sem me aproximar de Deus
e da Igreja sou como um animal”. A
graça de Deus, porém actuou nela. De
facto, “há mais alegria no Céu por um
só pecador que se arrepende, do que
por noventa e nove justos que não
precisam de conversão”. Este entrar
no caminho da Igreja, foi para mim e
para ela uma enorme alegria!”
(Uma amiga)

(Continuação da página 1)

eu creio, Senhor, em Ti; eu creio no Teu amor por mim; eu creio no Teu
perdão; eu creio, mas aumenta a minha fé...
Com estudo e meditação: Ler e estudar a Palavra do Senhor;
Com a oração;
Com a mortificação;
Com a humilde obediência.
A instabilidade na Fé causa a instabilidade da vida; a falta de Fé causa a
instabilidade da comunidade e da família.
PAUL CLAUDEL escreveu ao seu amigo FRISEAU uma carta que
decidiu a conversão dele:
“Também eu tive uma mocidade semelhante à tua. Tive uma infância
devota, um infame liceu com as infames doutrinas, com a filosofia de Kant e de
Renan... No dia de Natal de 1886 estava eu na Basílica de Notre-Dame, de Paris e,
de repente, tive quase a revelação QUE DEUS ME ESTENDIA OS BRAÇOS!
Seguiram-se quatro anos de luta: De um lado, Deus que me puxava com o Seu
amor, doutro lado, eu que resistia; não queria aceitar os Seus dogmas; julgava-os
absurdos! MAS UM DIA, DEUS VENCEU... Atirei-me..., confessei-me... e
comunguei... Desde então todas as dúvidas desapareceram!”
IRMÃOS E IRMÃS, é preciso tomar uma decisão com coração heróico. É
preciso dizer ao nosso Deus:
“Meu Deus, finalmente, quero fazer uma coisa completamente absurda:
- De um lado existem os sábios, os artistas, os homens de estado, os
inteligentes, os homens de negócio que me dão a certeza (eles assim dizem!) que
Vós não existis;
- De outro lado há ‘os beatos e beatas’, a arte da Via Sacra, os sermões...
inúteis;
- No entanto, eu sinto que só vós TENDES PALAVRAS DE VIDA
ETERNA, QUE VÓS SOIS O MEU SENHOR E O MEU DEUS”!
Amigo Friseau,
- CONFESSA-TE. Deus não te deixará faltar a graça de encontrares o
confessor que te convém.
- COMUNGA mais vezes que puderes e todas as tuas dúvidas
desaparecerão.
- HUMILHA-TE: pratica as devoções mais humildes: via Sacra e,
sobretudo o Terço, esta devoção maravilhosa.
- ALIMENTA.-TE, todos os dias, DAQUELE DRAMA SUBLIME QUE
É A SANTA MISSA.
- OBRIGA-TE, finalmente, com violência, às obras de caridade.
- ACREDITA ‘no grito desesperado’ que brota no teu íntimo para o
‘Absoluto, para Deus’!
- Fomos criados para a felicidade e esta não a encontramos senão
unindo-nos: Á NASCENTE que é DEUS!”
Irmãos, lembremos: através da Fé descobrimos Deus e os Seus desígnios.
Há planos e presenças de Deus na nossa vida dos quais depende a nossa própria
vida.
Para uma revisão da nossa vida, perguntemo-nos:
1 – O que fiz para me tornar “SINAL LUMINOSO DE DEUS” para os
meus irmãos?
2 - Amo a minha Fé? Agradeço a Deus por este dom? Esta Fé incide na
minha vida prática: no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas minhas
alegrias..., nas provações?
3 – O que faço para alimentar a minha Fé? Poderei aceitar os conselhos de
Paul Claudel: confissão, comunhão, terço, Missa e caridade?
Rezemos: Jesus, eu creio mas aumenta a minha Fé!
***
EM QUE DEVEMOS CRER?....
Caros Irmãos e Irmãs
Em todas as Santas Missas do Domingo e outras festas litúrgicas rezamos
com o Sacerdote o CREDO. Nele encontramos indicadas as principais verdades da
nossa Fé Católica nas quais devemos acreditar.
(Continua na pág. 4)
- O Sacerdote inicia a reza do Credo:

2

ESCUTA-ME, FILHO: EU SOU TEU PAI
1 - TU E OS OUTROS
Quem são os
amares?

3 - VIVE EM PAZ ,
ESPALHA A PAZ !

irmãos para

Simplicíssimo: TODOS !
O irmão para amares é aquele que
Eu, na Minha Providência, momento
a momento, coloco ao teu lado, isto
é, faço dele teu próximo, teu vizinho.
Pondo-o ao teu lado, não te peço que
o faças objecto de juízos, de
louvores, ou de condenação, mas só
de amor, lembrando-te que a pessoa
que tu encontras, seja qual for, é
Meu presente, é meu representante, é
ponte de união entre Mim e ti (cf.
Mt. 7, 1-6; cf. Col.3, 12-15).
Todo o irmão tem um direito
divino ao teu amor, porque é Meu
filho. Por ele, respondo Eu, porque
me pertence
Não te iludas de Me poder amar sem
ele; mas também de o poder amar
sem Mim, porque não podes acolhelo como irmão, se não acolhes a
Mim como Pai!
Criei-te como realidade única e
distinta, mas coloquei-te numa
comunidade de irmãos:
- como homem, pertences
à comunidade civil;
- como filho de Deus, isto
é, cristão, fazes parte de
um Corpo visível que é a
Igreja, e de um Corpo
invisível que é o Corpo
Místico
de
Jesus
cf.Cor.12, 12-27).
Não podes isolar-te! Não podes
pensar de bastar-te a ti mesmo e de
não precisar de confrontar-te e de
integrar-te com o teu próximo.
Não tenhas medo dos outros!
Vence a tua timidez e os teus medos
e aprende a fazer teu o inestimável
património das suas riquezas!

«DEUS É
MISERICÓRDIA
MAIS QUE
INTRANSIGÊNCIA»
(Maria Valtorta)

2 - EU PERDOO:
PERDOA TAMBÉM TU !
Eu sou bom, o único bom, o bom absoluto
( cf. Lc. 18, 19). E é por isto que Eu
perdoo:
Eu perdoo:
- sempre,
- a todos,
- tudo,
Há uma só condição: que tu reconheças
os teus erros, e, que, recebendo o
Sacramento da Confissão, decidas mudar
de vida.
O meu perdão é seguro: garante-o a
absolvição que, no Sacramento, tira, em
Meu nome, todo o pecado (Cf. Jo. 20, 2223).
O meu Filho, com o sacrifício da sua
morte, pagou por todos: n’Ele tendes “a
Redenção, a remissão dos pecados” (Col. 1,
14;cf. Ef.1,7). E, durante a Sua vida terrena,
ofereceu o Seu perdão com uma tal
compreensão que suscitava admiração e
perplexidade (cf. Mt. 9, 4).
Tu, como Ele, estás convidado a
reconciliar-te Comigo e com os irmãos; e
a perdoar, como Eu perdoei e perdoo a ti.
Deves perdoar não sete vezes, mas “setenta
vezes sete” (cf.Mt.18,22).
Deves
perdoar
como
condição
indispensável para teres o Meu perdão
(cf. Mt. 6, 14).
Sei muito bem quanto seja difícil perdoar!
É tão “inatural” que não conseguirás
perdoar:
-

-

sem olhar para o exemplo de
Jesus, que morreu perdoando
(cf. Lc. 23, 34); e sobretudo,
sem uma graça particular que
alcançarás com a oração e os
Sacramentos (Confissão e
Comunhão) (cf. Jo.15, 1-12).

UMA VERDADEIRA
RECOCILIAÇÃO COMEÇA
SEMPRE COM UM GESTO DE
HUMILDADE E DE PERDÃO!

1 . Vive em paz: dentro de ti e
contigo.
Deve ser a tua suprema aspiração, mas
quanta fadiga para alcançá-la!
Exige :
- Equilíbrio físico e psíquico,
- Ordem interior,
- Respeito pela hierarquia dos valores,
- Vontade de amar a todos e de
perdoar sempre ,
- Reconhecer o valor dos outros,
- Aceitação serena do próprio lugar e
da própria pessoa,
- Renunciar a toda a forma de inveja,
de rivalidade e de crítica.
- Adesão serena à Vontade do Pai, na
fé e com optimismo.
A paz é conquista, mas é, sobretudo,
dom: é o dom do Meu Filho
ressuscitado! E o dom de Jesus no
Espírito Santo (cf. Jo.14, 1; 20, 19-26).
2 . Espalha a paz: : para todo o
ambiente e com todos os meios
possíveis. A paz externa não depende
só de ti; mas tu empenha-te no que
depende de ti e com todas as tuas
forças.
Exercita-te na prática das quatro
virtudes que são o fundamento de
una paz autêntica e duradoira:
- a verdade: no falar, no julgar, no
transmitir;
- a liberdade: no teu agir e no respeito
do agir dos outros;
-a justiça : em dar a cada um o que
lhe pertence;
- o amor: isto é, aquele toque de
bondade e de delicadeza que torna
mais precioso, todo o relacionamento
e agradável, todo o serviço.
A Madre Teresa de Calcutá disse:
“Obrigado, Senhor, porque nos deste o
amor que é capaz de mudar a
substância das coisas”.

A paz é o compromisso e o
emblema do “homem novo”
que sabe de ter um PAI para
amar e tantos irmãos para
receber no seu coração.
A PAZ NÃO É AUSÊNCIA DE
GUERRA E DE CANHÕES,
MAS É PRESENÇA DE
AMOR !
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NOTÍCIAS

Os nossos VÍDEOS nos dois canais,
mamcjcom e eparatijesus, já ultrapassaram
os dois milhões de visualizações. Glória ao
Senhor!
Começaram a ser colocados no Youtube há
mais ou menos 2 anos. Neste momento,
temos carregados 259 vídeos e o número de
visualizações diárias anda à volta de 2800.
2 - ECOS DOS VÍDEOS
- «Padre, tenho bebido muito de suas
reflexões através da internet e tenho levado
aqui no Brasil suas mensagens e quanto
bem tem feito ao povo dos grupos de
oração, louvado seja Deus por isso.
Obrigado pelo carinho e atenção, Deus lhe
pague. (A. Silva - São Paulo - Capital.)»
- «Adorei este canal e parabenizo quem teve
a excelente ideia de o concretizar, eu sabia
rezar o terço simples, mas o rosário com os
mistérios para mim era mais complicado,
agora que descobri este canal, já não tenho
mais dificuldades, é facílimo, está muito
bem realizado, mais fácil é impossível, e já
recomendei a varias pessoas este canal.O
meu muito obrigado e parabéns pelo feito,
acreditem vão ajudar muita gente com este
trabalho, continuem e que Deus vos
abençõe.OBRIGADO»
3
–
RENOVAÇÃO
DA
CONSAGRAÇÃO
dos
Colaboradores
realizouse no 4º
Domingo de Junho. Como sempre, foi um
dia de grande alegria espiritual.
4. FÉRIAS MISSIONÁRIAS
Realizaram-se de 14 a 22 de Julho, na
paróquia de Santo Isidoro (Mafra). E vão
realizar-se no início de Setembro, de 1 a 9,
em Ribamar (Lourinhã).

1 - CREIO EM UM SÓ DEUS!
IRMÃOS, não há dois ou muitos deuses; é um só! Esta declaração levanos a perguntar-nos: Não acreditarei eu em tantos falsos deuses? Infelizmente,
devemos responder que sim. Todas as vezes que nós pecamos, adoramos um falso
deus: o deus da riqueza, da adoração de si próprio, o deus do poder, o deus do
sexo, da droga, da mentira, da infidelidade, da vaidade, do ódio, da injustiça, da
corrupção, da imoralidade, etc. etc. e fazemos de tudo isto o nosso deus no qual
nos apoiamos para termos sucesso na nossa vida!
Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da terra, de tudo quanto
existe. É Ele que governa as leis da natureza, que governa o sol, a lua, o mar, os
ventos, a chuva; que governa as nações e até o próprio homem, respeitando a sua
liberdade.
2 – CREIO EM UM SÓ SENHOR JESUS CRISTO.
Jesus é Filho Único de Deus, consubstancial ao Pai, isto é, da mesma
substância do Pai. É Deus como o Pai, é a Segunda pessoa da Santíssima Trindade,
que Se fez Homem no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Jesus foi
crucificado, morreu e ressuscitou. Ele está vivo!
3 – CREIO NO ESPÍRITO SANTO que é a Terceira Pessoa da
Santíssima Trindade e é Deus como o Pai e o Filho!
4 - CREIO NO MISTÉRIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE: Um só
Deus em Três Pessoas Iguais e Distintas que são: O Pai, O Filho e O Espírito
Santo!
5 - CREIO NA IGREJA UNA. Quantas seitas se dizem igrejas de
Cristo! Jesus fundou uma só Igreja e esta é a Igreja de Pedro, a Igreja dos
Sacramentos, a Igreja da Virgem Maria, Mãe de Deus. Uma seita que não tivesse
uma só destas características, não poderá dizer-se de Cristo.
A verdadeira Igreja é una, santa, católica e apostólica. Nela há um só
baptismo que confere um carácter indelével e que apaga todos os pecados.
Irmãos, neste quinto número estão incluidas todas as verdades de fé
que a Santa Igreja nos ensina:
1. As verdades de fé da Existência do Paraíso, do Purgatório e do Inferno;
2. Da Presença Real de Jesus na Divina Eucaristia.
3. As verdades da Imaculada Conceição de Maria, da Virgindade de Maria
antes do parto, no parto e depois do parto, da Maternidade Divina de Maria e
da Assunção ao céu, em corpo e alma, de Nossa Senhora.
4. A verdade do poder que Jesus deu á Santa Igreja de perdoar os pecados.
5. As verdades relativas aos SETE SACRAMENTOS, instituídos por Jesus
Cristo.
Além disto, a teologia oferece-nos outras verdades que todo o católico deve
aceitar.
6 – CREIO NA RESSURREIÇÃO DOS MORTOS E NA VIDA ETERNA
QUE HÁ-DE VIR!-AMEN.
Irmãos e Irmãs: Como vedes, temos bem identificadas as linhas, digamos,
do “comboio!” que nos levam à Salvação. Trabalhemos com humildade e firmeza
na aceitação e na prática destas verdades e chegaremos certamente ao Fim para o
qual fomos criados: a SALVAÇÃO!

*****
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 !
***

“CANTAREI... AS MISERICÓRDIAS”

Os encontros com a comunidade, os
momentos de oração, as visitas aos doentes
e os encontros com os jovens, foram alguns
dos momentos que marcaram a semana de
anúncio da Misericórdia de Jesus!
5 – SETEMBRO REINÍCIO DAS
ACTIVIDADES
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