Nº 82 – Outubro – Dezembro - 2013

VAMOS CONHECER MAIS
NOSSA SENHORA

- Maria deve ser cada vez mais modelo da nossa vida. A
devoção leva à imitação daquela que veneramos, diz São
Tomás de Aquino.
I . Nossa Senhora é modelo da entrega ao Senhor:
modelo do meu SIM!
Ela nada recusou a Deus, desde a Anunciação até ao
Calvário. Como se diz que Jesus foi o “AMEN” da
Vontade do Pai, também podemos dizer: Maria foi o
“AMEN” de Deus.
ELA não recua quando José duvida, quando vai para
o Egipto, ou no presépio, etc.
Maria, ao pé da Cruz, oferece-se com Cristo por nós.
(L.G.)

II . Dar DEUS: não só dar-se a Deus com o sim, mas dar
Deus ao mundo. Aqui, todos os cristãos e muito mais os
Sacerdotes e as almas consagradas encontramos em Maria
modelo de dar Cristo aos outros, mesmo “com dores de
parto”. Num documento da catequese, lemos: “Maria é um
catecismo vivo!”
Santo Agostinho diz: “Para Nossa Senhora é maior a
honra por ter sido discípula, aluna de Cristo, de que ter
sido Mãe de Cristo.”
E Jesus diz: Ela é bem-aventurada porque ouviu a
Palavra de Deus e a pôs em prática.
III - A Maria de Nazaré que devo imitar:
1 – Ela é a Senhora da oração.
2 - Ela é a Senhora da Palavra: a Palavra é o próprio
Cristo; Ela deu o Palavra aos homens.

3 - Ela reza o Magnificat; vai ao templo; em Caná
pede a Jesus o milagre de transformar a água em vinho;
no Cenáculo reza, pois, o último dado cristológico
histórico da vida de Maria é rezar com os Apóstolos no
Cenáculo.
4 – Maria é a Senhora da caridade: vai visitar a
prima Isabel e permanece três meses para ajudá-la; no
Cenáculo anima os Apóstolos; em Nazaré ajuda os
vizinhos: doentes, pobres, mortos: é serva!
5 – Maria é Senhora pobre, casta, obediente:
É a pobre do Senhor, por dentro e por fora: vai
buscar a água, não tem criadas, está desprendida das
coisas;
É casta: peçamos-lhe o dom da castidade, o dom do
celibato;
É obediente: SIM em tudo!
6 – Maria é a mulher do Reino de Deus; é
Corredentora: oferece o Redentor e se oferece.
7 – Maria é a Senhora da Eucaristia: O Evangelho
não diz que ela não estivesse no Cenáculo, mas ela está
nas comunidades primitivas. Ela é a Mãe do Eterno e
único Sacerdote, Jesus. Sem Maria, não tínhamos o
Corpo de Cristo para celebrar a Eucaristia. A Eucaristia
é a Carne e o Sangue de Maria. Então, em cada Missa,
temos presente Maria pela sua Carne e seu Sangue em
Jesus.
Sim, rezemos: Bendito e louvado seja o Santíssimo
Sacramento da Eucaristia, Fruto do Ventre Sagrado
da Virgem Puríssima, Santa Maria.
8 – Maria é a Mãe da Misericórdia!
Irmãos, veneremos e imitemos Maria.
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Lurdes Xavier

TESTEMUNHOS VIVOS
1 . EVANGELIZAÇÃO POR MEIO DO
QUADRO DE JESUS MISERICORDIOSO.
Já há alguns meses que eu trago o Quadro de Jesus
Misericordioso para a minha casa. Levo-O a algumas
famílias que não praticam. Conversando com algumas, deime conta que acreditam que, quando chegarem ao fim da
sua vida, receberão o prémio das boas obras que praticaram
e o castigo do mal que fizeram. Uma outra família não
praticante perguntou-me: «quando a gente morre acaba
tudo?» Eu disse: «Não! Começa uma eternidade frente a
Deus». Depois lhes li a passagem do Juízo final Mt 25, 3146 «‘Vinde, benditos de meu Pai! Recebei em herança o
Reino que vos está preparado desde a criação do mundo.
Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me
de beber, era peregrino e recolhestes-me, estava nu e destesme que vestir, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes
ter comigo.’ Então, os justos vão responder-lhe: ‘Senhor,
quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou
com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te
recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou
na prisão, e fomos visitar-te?’ E o Rei vai dizer-lhes, em
resposta: ‘Em verdade vos digo: Sempre que fizestes isto a um
destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes.’
Para além de levar o Quadro de Jesus Misericordioso às
famílias, agora levo-lhes também os quatro Evangelhos
para conhecerem melhor a Palavra de Deus.
Procuro ir acompanhando cada familia, conforme as
interpelações que me vão colocando. Vou assim fazendo
uma caminhada com elas com a oração, com a
simpatia/amor cristão e com a palavra.
Lembro-lhes também o que disse Jesus a Santa Faustina:
“Por meio dessa imagem hei-de conceder muitas graças
às almas; que toda alma tenha, por isso, acesso a ela”
(D. 570)
“Eu prometo que a alma que venerar esta imagem não
se perderá. Prometo, ainda mais, a vitória sobre os
inimigos já aqui na Terra e especialmente à hora da
morte. Eu mesmo defenderei essa alma como a Minha
própria glória” (D. 48)
Tenho outras famílias, praticantes, me pedem de não me
esquecer de lhes trazer o Quadro com esta Imagem de Jesus
Misericordioso.
Obrigado Jesus, porque isto anima-nos a continuar a fazer este
apostolado!
(Uma Missionária)

2. EVANGELIZANDO NO TRABALHO
No trabalho, às vezes, as colegas vão desabafando comigo os
seus problemas e dificuldades e falo-lhes sempre de Deus e da
importância dos sacramentos. E aconselho-as para passarem
pela capela do hospital, para falarem com Jesus e com o Sr.
Padre para serem ajudadas. Mas elas ainda fazem um pouco de
troça de mim. Contudo, um dia uma das colegas seguiu os
meus conselhos e foi à capela e falou com o Sr. Padre. Quando
veio foi ela que disse às colegas como gostou de falar com o
Sr. Padre e como foi importante para ela. Dizia: «descobri que
Jesus é mesmo muito nosso Amigo!».
Continuemos a evangelizar. Felemos sempre de Jesus!
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(Uma missionária)

MENSAGEM DO CORAÇÃO
DE JESUS
à Serva de Deus Irmã Josefa
Menéndez
4 - Não Me canso das almas e o Meu Coração está
sempre esperando que venham a refugiar-se em Mim
por mais miseráveis que sejam. Não tem um pai mais
cuidado com um filho que é doente do que com os
que têm boa saúde? Assim também o Meu Coração
derrama sobre os pecadores, com mais liberalidade
do que sobre os justos, a sua compaixão e a sua
ternura.
5 - É isto o que quero explicar às almas; Eu
ensinarei aos pecadores que a Misericórdia do Meu
Coração é inesgotável; às almas frias e indiferentes,
que o Meu Coração é fogo e fogo que deseja abrasa-las
porque as ama. Ensinarei às almas piedosas e boas que
o Meu Coração é o caminho para avançar na perfeição e
por ele chegarão com segurança e ao termo da bemaventurança. Finalmente, às almas que Me são
consagradas, aos Sacerdotes, aos religiosos, às minhas
almas escolhidas e preferidas, pedir-lhes-ei mais uma
vez que Me dêem o seu amor e nunca duvidem do
Meu. Porém, sobretudo que Me dêem a sua confiança e
não duvidem da minha misericórdia. É tão fácil esperar
tudo do meu coração!
6 - Eu darei a conhecer que a minha obra se funda
sobre o nada e a miséria; este é o primeiro elo da
cadeia de amor que preparo para as almas desde
toda a eternidade.
7 - Farei conhecer às almas até a que ponto as ama e
perdoa o Meu Coração.
8 - Penetro, até ao fundo das almas, os seus desejos
de Me dar gosto, de Me consolar e de Me glorificar: e
o acto de humildade que as suas faltas as obrigam a
fazer, vendo-as tão débeis, é precisamente o que
consola e glorifica o meu Coração. Não importa que
as almas sejam débeis. Eu supro o que lhes falta.
9 - Dar-lhes-ei a conhecer como a sua mesma
debilidade pode servir-Me para dar a vida a muitas
almas que a perderam.
Darei a conhecer que a medida do Meu amor e da
minha Misericórdia para com as almas caídas, não
tem
limites...
Desejo
perdoar...
Descanso
perdoando... Estou sempre esperando-as com
amor... Que não desanimem!... Que venham...! Que
se atirem para os meus braços sem medo...! Sou seu
(Contin ua na pág. 3)
Pai...!

(Continuação da pág 2)

10 - Muitas almas não
compreendem
quanto
podem fazer para atrair ao
meu Coração outras que
estão
perdidas
num
abismo de ignorância e
não sabem como desejo
que se aproximem de Mim
para dar-lhes a vida... A
verdadeira vida.
11 - Eu amo-te muito.
Eu te ensinarei os meus
segredos e tu serás
exemplo vivo da Minha
Misericórdia, pois, se
por ti, que és miséria e
nada,
tenho
tanta
predilecção e te amo
tanto, que farei com
outras almas muito mais
generosas do que tu?
Como não és nada,
vem..., entra no Meu
Coração... de resto é fácil
entrar e perder-se neste
abismo de amor... Desta
maneira consumirei a
tua pequenez e a tua
miséria...

AS PALAVRAS
DO PAPA
FRANCISCO
“QUERIDOS AMIGOS,
A ALEGRIA!
NÃO TENHAIS MEDO
DE SER ALEGRES!
NÃO TENHAIS MEDO
DA ALEGRIA!
AQUELA ALEGRIA
QUE NOS DÁ O
SENHOR QUANDO O
DEIXAMOS ENTRAR
NA NOSSA VIDA,
QUANDO DEIXAMOS
QUE ELE ENTRE NA
NOSSA VIDA E NOS
CONVIDE A SAIR DE
NÓS PARA AS
PERIFERIAS DA VIDA
E ANUNCIAR O
EVANGELHO. NÃO
TENHAIS MEDO DA
ALEGRIA.
ALEGRIA E
CORAGEM!”
1 Julho de 2013, praça de S.
Pedro

A “PERSONALIDADE”
DE JORGE BERGOGLIO
O PAPA FRANCISCO
(De Francesca Ambrigetti -/- Sergios Rubin)
Caríssimos Irmãos e Irmãs procuremos conhecer o nosso querido Papa
Francisco.
Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de Dezembro de 1936 em Buenos
Aires (Argentina)de uma família de origem italiana ( Piemonte).
Foi ordenado no ano 1969 e no ano 1973 fez a sua Profissão Perpetua
Religiosa e, no mesmo ano foi eleito Superior Provincial da Argentina.
Em Fevereiro de 1992, o Papa João Paulo II nomeou-o Bispo Auxiliar de
Buenos Aires e, em 1998, Arcebispo da Capital.
“Nessa altura (1998), Bergoglio já contava com um grande ascendente sobre
o clero da cidade, sobretudo o mais jovem.
O Papa Woityla, no ano 2001, o fez Cardeal, com o título de São Roberto
Bellarmino.
O Cardeal Bergoglio é testemunho da sua simplicidade evangélica em toda as
ocasiões e em todo lugar.
Não muda o seu estilo pastoral: continua a ser o pastor da pobre gente, a voz
de quem não tem voz, o rosto de quem não tem rosto.
-Apreciava-se a sua afável proximidade, a sua simplicidade, o seu conselho
sábio. Nada disso mudaria com a sua chegada ao cadeirão principal da Arquidiocese
primaz, sede cardinalícia.
-Disponibilizou um telefone direto para que os Sacerdotes pudessem ligar-lhe
a qualquer hora, se houvesse um problema.
-Continuou a pernoitar numa paróquia, a assistir a algum sacerdote doente,
caso fosse necessário.
-Continuou a viajar em transportes coletivos ou de metro e a rejeitar um carro
com motorista.
- Recusou ir viver para a elegante residência Arquiepiscopal de Olivos,
próxima da quinta dos presidentes, permanecendo no seu austero quarto da cúria
portenha.
- Enfim, continuou a responder pessoalmente aos pedidos, recebendo toda a
gente e anotando ele diretamente as audiências e actividades na sua rústica agenda de
bolso.
-E continuou a esquivar-se aos acontecimentos sociais e a preferir o simples
fato escuro com o cabeção, à batina cardinalícia.
A propósito da sua austeridade, contam que quando foi anunciado que seria
nomeado cardeal, em 2001, não quis comprar as vestes da sua nova condição, mas
sim adaptar as do seu antecessor. E que, assim que soube que alguns fiéis
projectavam viajar até Roma, para o acompanhar na cerimónia em que João Paulo II
lhe entregaria os atributos de purpurado, exortou-os que não o fizessem e que
doassem o dinheiro da viagem aos pobres.
Dizem também que, numa das suas frequentes visitas às favelas de Buenos
Aires (Argentina), durante uma conversa com centenas de homens da Paróquia de
Nossa Senhora de Caacupé, no bairro de barracas, um pedreiro levantou-se e disse
comovido: ‘Estou orgulhoso pelo senhor, porque, quando vinha para cá com os meus
companheiros, no autocarro, vi-o sentado num dos últimos lugares, como uma pessoa
vulgar; eu disse-lhe isso, mas eles não acreditaram em mim. Desde então, Bergoglio
ganhou para sempre um lugar no coração daquela gente humilde e sofrida. «É que o
sentimos como um de nós», explicaram.
Irmãos, esta é a «personalidade» do nosso Papa Francisco!
Amemo-Lo, e, como ele nos pede: Rezemos por ele.
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5 – RETIRO ANUAL EM FÁTIMA PARA TODOS

NOTÍCIAS
1. VIDEOS

Continuamos a evangelizar através dos
vídeos colocados no youtube. Neste
momento já temos carregados, nos dois
canais, 443 vídeos, os quais são
visualizados mensalmente por mais
de
50 000 pessoas. Glória ao Senhor, que
também através deste meio consegue chegar
ao coração de tantos irmãos!
2. ENCONTRO DE MISSIONÁRIAS

Realizou-se nos dias 2 e 3 de Novembro na
nossa casa-Mãe em Massamá. É sempre
bom e agradável os irmãos reunirem-se para
rezar, reflectir, partilhar, conviver, …
3 – VISITA AOS IDOSOS
De acordo com o Pároco de Almargem do
Bispo, no dia 19 de Novembro, fomos
visitar os Centros de Dia de Almargem e de
Aruil. Acolheram-nos muito bem e
partilhámos com eles alguns cânticos,
visualizámos o vídeo da «Ovelha Perdida» e
aprofundámos quanto é grande o Amor de
Deus e como Ele sempre nos procura e nos
espera para nos perdoar. No fim as pessoas
diziam-nos que foi muito bom e que
voltássemos mais vezes!
4 – ENCONTRO DE RAPARIGAS

Vai realizar-se de 7 (Sexta-feira, com o jantar) até 9 (Domingo,
com o almoço) de Março de 2014, na casa de retiros de Nossa
Senhora do Carmo, em Fátima.
Como é bom parar um pouco, e centrarmo-nos no essencial da
nossa vida, naquilo que nos faz ver muito mais longe e o verdadeiro
sentido da nossa existência, que só em Deus se encontra!
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!

“NÃO QUERO
CASTIGAR A
DOLORIDA
HUMANIDADE, MAS
DESEJO CURÁ-LA,
ESTREITANDO-A AO
MEU
MISERICORDIOSO
CORAÇÃO”.
(Diário de Santa Faustina nº 1588)

DIZ AOS MEUS SACERDOTES

“Minha filha, não te canses de proclamar a Minha
Misericórdia, pois serás assim refrigério para o Meu
Coração, a arder em chama compassiva pelos pecadores.
Diz aos Meus Sacerdotes que, mesmo os mais
endurecidos no pecado, arrepender-se-ão logo que lhes
falarem da Minha insondável Misericórdia, daquela
Compaixão que tenho por eles no Meu Coração. Aos
Sacerdotes que proclamarem e glorificarem a Minha
Misericórdia darei um extraordinário poder, ungindo as
suas palavras, e tornando-as capazes de tocarem os
corações daqueles a quem se dirigirem”.
(Diário de Santa Faustina nº 1521)
*****

Vai realizar-se NAS FÉRIAS DE
NATAL. Estão convidadas as raparigas
do 7º ao 12º. Este encontro realiza-se 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
gostarão muito de participar!
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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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