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A ENCARNAÇÃO DE
JESUS
Caríssimos irmãos e Irmãs, procuremos
compreender esta extraordinária e maravilhosa
VERDADE DA NOSSA FÉ CRISTÃ: A Encarnação de
Jesus.
O pecado Original, chamado assim por ter sido
cometido na origem da humanidade, foi amplamente
resgatado pela REDENÇÃO. Eis como:
Deus teve piedade do género humano e, para nos
livrar do inferno e nos restituir o direito à herança celeste, a
Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho,
dignou-se fazer-Se homem e tomar um corpo e uma
alma como as nossas. O Filho de Deus, feito homem,
chama-se Jesus Cristo.
Há, pois, em Jesus Cristo duas naturezas: a
natureza divina e a natureza humana, e uma só Pessoa:
A Segunda Pessoa da Santíssima Trindade.
O Filho de Deus fez.Se homem sem deixar de ser
Deus.
O Pai não Se fez homem, nem o Espírito Santo.
O Filho foi sempre Deus como o Pai e o Espírito
Santo, mas não foi sempre homem; encarnou, fez-Se
Carne, isto é, começou a ser homem, há cerca de dois
mil anos.
O Filho de Deus tomou um corpo e uma alma no
seio de Bem-aventurada Virgem Maria e foi concebido
pelo poder do Espírito Santo. Não interveio na Sua
Conceição a obra do homem, como acontece para o
nascimento de outras crianças; É O MISTÉRIO DA
ENCARNAÇÃO, cuja festa comemora-se no dia 25 de
Março.
Notemos: A Virgindade de Maria está atestada
pelos profetas e todas as profecias, sem excepção, se
cumpriram:
“Uma Virgem conceberá e dará a luz um Filho...”
(Isaías 7,13-14);
Pelo Evangelho: ao ser-lhe anunciado pelo Arcanjo
São Gabriel que conceberia e dará à luz um Filho, Maria
objectou:
“Como será isso, se Eu não conheço homem?”
Ora Maria era já esposa de São José. Então o Arcanjo
S.Gabriel revela-lhe o mistério da ENCARÇAÇÃO:

“Virá sobre Ti o Espírito Santo e força do Altíssimo
estenderá sobre Ti a Sua Sombra. Por isso mesmo é que o
Santo que vai nascer há-de chamar-Se Filho de Deus” (Lucas,
1,35).
Para maior confirmação da Virgindade da Mãe de Deus, Este
permitiu que uma dúvida terrível assaltasse o espírito de São
José. Perante a gravidez da sua esposa, resolvera separar-se
secretamente, quando um Anjo lhe apareceu em sonho e lhe
disse:
“José, filho de David, não temas de receber Maria, tu esposa,
pois o que nela se gerou, é obra do Espírito Santo” (Mateus 1,
19-20).
O Filho de Deus veio ao mundo, na noite de Natal,
tendo nascido num estábulo. Oito dias depois, foi circuncidado
e deram-lhe o nome de Jesus, que significa Salvador (como
tinha imposto um Anjo a São José, o pai nutrício de Jesus,
encarregado de defender e velar por Ele e por Sua Mãe
Imaculada).
Viveu cerca de 33 anos na terra, no trabalho e na
pobreza e na prática de todas as virtudes. Passou os últimos
três anos a ensinar a Sua doutrina, e fez um grande número de
milagres para provar a Sua divindade.
Mas, além dos Seus milagres e das Suas afirmações no
Evangelho, Cristo demonstrou a Sua Divindade pela Sua
Ressurreição e pela fundação e perpetuidade da Sua Igreja.
É ainda prova da Divindade de Cristo, o ter-se
realizado nele tudo quanto os profetas vinham anunciando
desde há milhares de anos sobre o Messias.
(Cf. Tesouros Desconhecidos)
Caros irmãos, eis a história da ENCARNAÇÃO!

VOTOS DE UM SANTO E
FELIZ NATAL
Cheio das Bençãos de Jesus
Menino

para todos os nossos Amigos, Benfeitores,
Colaboradores e Celulistas, agradecidos pela
vossa amizade, colaboração e ajuda!
Pelas Missionárias
P. Júlio Gritti

e

Lurdes Xavier

TESTEMUNHOS VIVOS
1. Reconciliaram-se!
Já há algum tempo que conheço
duas irmãs, que estavam zangadas
por causa das partilhas e de um
terreno.
Eu gostava muito que elas se
reconciliassem e vivessem em paz,
mas estavam muito endurecidas,
sobretudo uma delas.
Conversava com as duas para ver
se ultrapassavam essas divergências.
Uma era católica praticante, mas a
outra não, e sentia muita dificuldade
em perdoar. Nas minhas conversas
com ela fui-lhe fazendo ver que tudo
neste mundo é passageiro e um dia
partimos e cá deixamos tudo. Fui-lhe
falando da importância de vivermos
no amor de Deus e dos irmãos. Ao
fim quase de um ano de conversas
com ela, consegui que começasse a
frequentar mais a Eucaristia e que se
fosse confessar.
Depois da confissão sentia-se
muito mais aliviada e com vontade
de se reconciliar com a irmã. Hoje,
graças a Deus, depois de um longo
caminho e de muitas conversas com
as duas, elas vivem reconciliadas
entre si e são as duas praticantes. Eu
glorifico o Senhor pela Sua
Paciência e Misericórdia!
(Uma Colaboradora)

2. Peregrinação a Fátima
Como
sempre,
anualmente,
participamos
na
peregrinação
dehoniana a Fátima. Durante a
viagem fomos estimulados pelas
missionárias para nos confessarmos,
se disso tivéssemos necessidade. Eu
ia acompanhada com quatro amigas,
que havia mais de quinze anos que
não se confessavam. Propus-me
acompanhá-las
à
capela
das
confissões. Todas quiseram ir e
confessaram-se. Ficaram muito
felizes e, apesar de ser quase hora de
almoço, todas quiserem ainda
participar na Eucaristia e receber
Jesus. Foi de facto um dia cheio de
alegria, para elas e para mim. Pela
intercessão de Nossa Senhora,
venceram a dificuldade que tinham
de se confessar. Glória ao Senhor
pela sua Misericórdia!
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(Uma Celulista)

O PECADO
Caros Irmãos e Irmãs, aproximando-nos da Festa do Nascimento de Jesus Verbo
Incarnado, hoje falaremos deste tema tão importante: O PECADO, que foi e é a
causa do mal que existiu e existe na Humanidade e, ao mesmo tempo, foi e é a
manifestação da Infinita Misericórdia de Deus, que quis redimir-nos dele com a
Incarnação do Verbo de Deus. Por isso, Santo Agostinho exclama: ‘Oh, feliz culpa
que nos mereceu tão grande Redentor’!

O QUE É O PECADO?
– Diz o Catecismo da Igreja Católica ( C.I.C.):
“O pecado é uma falta contra a razão, contra a recta consciência. É uma falta
contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um
apego perverso a certos bens”.
Santo Agostinho definiu-o como «uma palavra, um acto ou um desejo
contrários à Lei eterna».
O pecado é uma ofensa a Deus. O Salmo 50 diz: ‘Pequei contra Vós, só
contra Vós e fiz o mal diante dos Vossos olhos’.
S. Agostinho diz ainda: «O pecado é o amor a si próprio levado até ao
desprezo de Deus».
A DIVERSIDADE DOS PECADOS
“É grande a variedade dos pecados. S. Paulo na Epístola aos Gálatas, diz:
‘As obras da natureza decaída («carne») são claras: imoralidade, impureza,
libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúme, fúrias,
rivalidades, dissenções, facciosismo, invejas, excesso de bebida e comida e coisas
semelhantes a estas. Sobre elas vos previno, como já vos tinha prevenido: os que
praticam acções como estas não herdarão o Reino de Deus (Gl 5,19-21).’
Os pecados podem distinguir-se segundo os que dizem respeito a Deus, ao
próximo e á própria pessoa do pecador; há pecados espirituais e carnais; ou, ainda,
pecados por pensamentos, palavras, obras ou omissões.
A raiz do pecado está no coração do homem, na vontade livre, conforme o
ensinamento do Senhor: «do coração é que provêm pensamentos malévolos,
assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências».
GRAVIDADE DO PECADO: há pecado mortal e pecado venial
O pecado mortal destrói o amor (a caridade) no coração do homem, por uma
infracção grave à Lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim;
O pecado venial deixa subsistir o amor (a caridade), embora ofendendo a Deus e
ferindo-O.
O pecado mortal torna necessária uma nova intervenção da Misericórdia de
Deus e uma conversão do coração que se realiza com o Sacramento da
Reconciliação ( a confissão).
Diz S. Tomás de Aquino:
«Quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de si contrária ao amor, pelo qual
somos ordenados para o nosso fim último, o pecado, pelo seu próprio objecto, deve
considerar-se mortal, quer seja contra o amor de Deus (como a blasfémia, o perjúrio,
etc.) quer contra o amor do próximo ( como o homicídio, o adultério, etc.).
Em contra partida, quando a vontade do pecador por vezes se deixa levar para
uma coisa que em si é desordenada, não sendo todavia contrária ao amor de Deus e
do próximo (como uma palavra ociosa, um risco supérfluo etc.), tais pecados são
veniais”.
Para que um pecado seja mortal, requerem-se, ao mesmo tempo, três condições:
«É pecado mortal: 1º- o que tem por objecto uma matéria grave, 2º-o que é
cometido com plena consciência e 3º- o que é cometido com propósito
deliberado».
Qual é a matéria grave? É a que vem explícita nos Dez Mandamentos.
O pecado mortal pode ser maior ou menor: uma morte é mais grave que um roubo, a
violência cometida contra pessoas de família é, por sua natureza, mais grave que a
exercida contra estranhos, mas é grave, tanto o maior como o menor. Por isso,
compreendemos que quando se diz de um pecado que é um “mal menor,” este pode
ser pecado grave.
A ignorância involuntária pode diminuir ou até desculpar a imputabilidade
duma falta grave.
A Sagrada Escritura diz: “Delicta quis intéllegit?”: Quem compreenderá o
pecado? Quem compreende a gravidade da ofensa a Deus não pode pecar!
(Continua na pág. 4)

UMA CARTA DE UM PAI
Carta de um pai que entregou à sua filha Maria, quando
partiu para as missões da Argentina e do Brasil ( 16 – de Outubro –
1950, Ano Santo), onde esteve durante 54 anos.
Pediu-lhe que a lesse quando estivesse no alto mar!
O pai, idoso, pensava que não a voltaria a ver mais!
Caríssima Maria
Como a teu irmão missionário, quero deixar também a ti uma
minha pequena lembrança; com esta, quero somente dar-te uma minha
última exortação. Sei que não precisas dela, porém uma palavra do pai
te fará sempre bem, não é verdade?
Então tu te encontras na tua missão. Abandonaste família, terra,
nação e toda a Europa. Serás tu digna deste encargo que o Senhor te
confiou? Eu tenho toda a confiança que sim, porque a mim, nas minhas
pequenas orações, Jesus sempre me escutou. Agora procurarei de
intensificar sempre mais a minha oração, e tu, da tua parte, farás uma
oração por mim? Espero que sim.
Querida Maria, ao teu irmão, como a ti, deixei o meu conselho,
isto é, de procurar antes o Reino de Deus e a Sua Justiça e todas as
outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Mas agora devo
acrescentar um segundo conselho: procura de ser digna do lugar que a
Providência te entregou. O Senhor quis que tu fosses Missionária para
o bem das almas. Sabes bem o que significa ser Missionária? Atenção
então, porque quando o Senhor disse aos Seus Apóstolos: “ide e
Evangelizai todo o mundo e, onde vós estiverdes, lá estarei Eu”, disselhes palavras duras, isto é : martirizaram-Me a Mim, martirizarão
também a vós; mataram-Me a Mim, matarão também a vós. Para frente,
não tenhas medo, pois o Senhor não te abandonará nunca. Se quiseres
salvar a tua alma, procura antes salvar alguma alma que te foi confiada.
Maria, sobre esta carta, caíram algumas lágrimas enquanto
escrevia, mas não lágrimas de desgosto, mas antes de alegria porque o
Senhor me deu a grande graça de ser pai de dois missionários e por
isso, agradeço-Lhe infinitamente.
Pela minha parte, peço-te desculpa se não cumpri todo o meu
dever para contigo; éramos tão numerosos que, certamente, alguma vez
terei falhado, mas que queres? Perdoa-me.
Agora, cara filha, lembra-te também da tua mãe; do Céu te
proteja nas tuas amarguras e te dê força para suportar as nossas
misérias.
Se te for possível, procura ter um pensamento para a nossa
família que viste; a mim parece que esteja tudo bem (na família), é
verdade?
Com esta, cara Maria, mando-te a minha bênção; espero que a
acolherás com alegria, se o Senhor me conceder abençoar-te.
Saúdo-te e beijo-te pela última vez.
Esperemos que o Senhor conceda também a mim um pouco de
Paraíso, em troca de alguns sacrifícios que fiz por vós.
Ciao. – Sempre coragem!
Teu amado pai.
Queridos Pais, que grande exemplo para tantos pais aos quais
tanto custa oferecer um filho ou filha ao Senhor para ajudá-Lo a
salvar almas! Não tenhais medo. Podeis ter a certeza que o prémio
que Jesus vos reserva no Céu, para esta oferta que Lhe fazeis, será
verdadeiramente grande!

SANTO AFONSO Mª DE
LIGÓRIO
- “A qualquer alma que visita a Jesus
no Santíssimo Sacramento lhe diz este
Senhor: […] «Alma que me visitas,
levanta-te das tuas misérias, pois estou
aqui para enriquecer-te de graças.
Apressa-te, aproxima-te de Mim, não
temas a minha majestade, porque está
humilhada neste Sacramento, para afastar
de ti o medo e dar-te toda a confiança”
- “Oh, quão abundantes graças tiraram
os santos desta fonte do Santíssimo
Sacramento, donde o amoroso Jesus
liberalmente
concede
todos
os
merecimentos da sua Paixão!
- “Assim como Jesus Cristo está
vivo no céu intercedendo sempre por
nós, assim também no Santíssimo
Sacramento do altar, continuamente,
de dia e de noite, está fazendo este
piedoso ofício de advogado nosso,
oferecendo-se ao Eterno Pai como
vitima, para alcançar-nos inumeráveis
graças e misericórdias.”

«Deus é Bom. Deus é
Pai. Deus é Amor. O
Verdadeiro Deus é este.
O verdadeiro Deus abre os
corações para todos,
dizendo a todos: ‘Vinde’»!
(Maria Valtorta)

Já no ANTIGO TESTAMENTO, no
Livro das Lamentações do Profeta
Jeremias,
lemos
este
trecho
maravilhoso relativo à Misericórdia do
Senhor. (Semana XXIII do Tempo Comum)
“A recordação da minha miséria
e da minha vida errante é absinto e
veneno. Ao pensar nisto constantemente
a minha alma desfalece dentro de mim.
Eis o que vou recordar em meu coração
para reavivar a esperança:
A misericórdia do Senhor não
acabou, não tem limites a sua
compaixão, mas renova-se todas as
manhãs; é grande a sua fidelidade. «O
Senhor é a minha herança» diz a
minha alma; por isso espero n’Ele.
O Senhor é bom para quem n’Ele
confia, para a alma que O procura. É
bom esperar em silêncio a salvação do
Senhor; é bom para o homem suportar o
jugo desde a sua juventude.
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NOTÍCIAS
1 - VIDEOS – NOVO SITE:
WebTV: mamcjtv.com
Aqui podem-se encontrar todos os nossos
vídeos de reflexão, oração, palavra de Deus
(com o evangelho Dominical), etc.
Sobre os vídeos colocados no Youtube,
continuamos
a
receber
mensagens
animadoras:
1 - Agradeço por haverem colocado videos tão
lindos no You Tube. Já baixei a maioria deles
para meu iPod, para rezar no carro, no ônibus
e no meu trabalho. Um abraço fraterno desde
o Brasil !!!
2 - Muito bons os vídeos… os tenho utilizado
bastante em minhas orações diárias…
Parabéns!
3 - Parabéns a todos os que trabalham para a
divulgação do amor misericordioso de Jesus;
que o espirito santo vos continue a iluminar,
estais todos em meu coração. São lindos todos
os videos!!! Ana Castro
4 - Amei e aprendi a rezar o Terço da Divina
misericórdia. Obrigado aos nossos irmãos
portugueses…...
5 – Acredite, Sr. Padre, gosto mesmo de o
ouvir na sua simplicidade !!! Tal e qual!
2. FÉRIAS MISSIONÁRIAS
Realizaramse de 1 a 9 de
Setembro de
2012, na
paróquia de
Ribamar –
Lourinhã.
Agradecemos muito ao Sr. Padre Batalha e a
todas as pessoas que nos acolheram, em
especial à Cilinha e ao Sr. Francisco.
Gostámos muito: dos momentos passados no
Centro de dia, dos encontros com as Crianças,
Jovens e Adolescentes, assim como dos
encontros que realizámos na Igreja, onde
aprofundamos sempre mais a Infinita
Misericórdia de Jesus,!

3 – ENCONTROS DE RAPARIGAS
Realizaram-se no final de Setembro e no dia
18 de Novembro na nossa casa de Massamá.

4 – RETIRO ANUAL EM FÁTIMA PARA TODOS
Vai realizar-se de 1 (Sexta-feira, com o jantar) até 3 (Domingo, com o
almoço) de Março de 2013, na casa de retiros de Nossa Senhora do Carmo,
em Fátima. Precisamos tanto de nos enconarmos mais demoradamente com o
Senhor. NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE. Marque já na sua agenda
estes dias e convide os seus familiares e amigos para fazerem esta bela
experiência.

(Continuação da Pág 2)

O PECADO É :

- Uma rebelião da criatura contra o Criador; do nada contra a omnipotência de
Deus; do beneficiado contra o Benfeitor; do filho contra o Pai.
- O pecado é uma “queda”. O povo diz: Padre, caí!
- O pecado é uma “mancha”. O povo diz: Padre, a minha alma é negra!
- O pecado é “o maior mal”! S. Domingos Sávio dizia: “Antes morrer de que
pecar”!
- O pecado é destruição do capital de graça, de amor que acumulamos durante a
nossa vida; perdemos todos os méritos que tínhamos ganhado na vida; ficamos
pobres!
Vivendo em estado de pecado mortal, perdemos a capacidade de ganhar
outros méritos e estamos em perigo constante de perder a nossa alma por toda a
eternidade: quem conhece a hora da sua morte?
- O pecado é ódio contra Deus; É DESEQUILIBRIO TOTAL!
Nossa Senhora de Fátima disse aos Pastorinhos:
“Muitas almas vão para o Inferno por causa do pecado da carne!” No
entanto, não há na terra prazer que dura tão pouco tempo como o da impureza. Pelo
contrário, quantos danos: o espírito estragado, a memória enfraquecida, a vontade
quase perdida. O jovem, que antes era fresco, contente, cuidadoso nos seus
deveres, torna-se tapado na inteligência, é mole, não gosta da sua casa, da escola,
do são divertimento.

MAS PODEMOS LEVANTAR-NOS.
Os pagãos sentiam necessidade de se lavarem dos seus pecados, então
metiam-se debaixo de uma peneira para se lavar com o sangue das vítimas: dos
bois e de outros animais.
Nós Cristãos temos o Sacramento da Confissão, no qual o Sangue de
Cristo nos lava de todo o pecado arrependido e confessado. Pela Sua Misericórdia,
tudo fica perdoado e para sempre e, ao mesmo tempo, recuperamos todos os
méritos que tínhamos perdido.
Nossa Senhora revelou à Santa Matilde a devoção da reza diária das Três
Ave Marias; pratiquemo-la:
- “Ó Maria, minha boa Mãe, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que
Vos concedeu o Pai Eterno: Ave, Maria...
- “Ó Maria, minha boa Mãe, livrai-me de cair em pecado mortal pela sabedoria que
Vos concedeu o Filho: Ave Maria...
- “Ó Maria minha boa Mãe, livrai-me de cair em pecado mortal pelo amor que Vos
concedeu o Espírito Santo: Ave Maria...

*****
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 !
***

Vai realizar-se um ENCONTRO NAS
FÉRIAS DE NATAL para raparigas do 7º ao
12º de 27 a 30 de Dezembro. Para mais
informações contcte com as missionárias ou
com a Lurdes (960064389). Convide as
adolescentes e jovens suas conhecidas,
certamente gostaram muito de participar!
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