Nº 83 – Janeiro - Março - 2014

Irmãos,
estamos
entrando
na
Santa
acompanhemos Jesus na sua Paixão dolorosa!

Quaresma;

A COROAÇÃO
DE
ESPINHOS
JESUS À SERVA DE
DEUS, IRMÃ JOSEFA
MENÉNDEZ
“Quando os braços daqueles homens cruéis ficaram
rendidos à força de descarregar golpes sobre o meu Corpo,
colocaram na minha Cabeça uma coroa tecida com ramos
de espinhos, e desfilando diante de Mim, diziam-Me:
«Com que então és Rei? Nós Te saudamos!»
Uns
cuspiam-Me... outros insultavam-Me... outros
descarregavam novos golpes sobre a minha Cabeça, cada um
acrescentava uma nova dor ao meu Corpo maltratado e
desfeito.
Olhai-Me almas queridas, condenado por iníquos
tribunais... entregue à multidão que Me insulta e profana o
meu Corpo... como se não fosse suficiente o cruel suplício
da flagelação para Me reduzir ao estado mais humilhante,
coroam-Me de espinhos, revestem-Me com um manto de
púrpura, saúdam-Me como a um rei de mofa e
consideram-Me louco.
Eu, que sou o Filho de Deus, o sustentáculo do Universo, quis
passar aos olhos dos homens pelo último e mais desprezível
de todos. Não recuso a humilhação, antes a abraço, para
expiar os pecados de soberba e atrair as almas a imitar o Meu
exemplo.
Permiti que Me coroassem de espinhos e que a minha
Cabeça sofresse cruelmente, para expiar a soberba de
muitas almas que recusam aceitar o que as rebaixa aos
olhos das criaturas.
Consenti que Me pusessem aos ombros um manto de
escárnio e que Me chamassem louco, para que as almas
não desdenhem seguir-Me por um caminho que aos
mundanos parece baixo e vil, e, talvez a elas próprias,
indigno da sua condição.
Não, almas queridas, não há caminho, estado, nem condição
humilhante quando se trata de cumprir a Vontade Divina.

As que vos sentis chamadas a este estado, não queirais
resistir, procurando, com pensamentos vãos e soberbos, a
maneira de seguir a Vontade Divina; fazendo a vossa.
Nem julgueis que encontrareis a verdadeira paz e alegria
numa condição mais ou menos brilhante aos olhos das
criaturas... Não; só a encontrareis no exacto cumprimento
da Vontade Divina e numa submissão completa para
aceitar tudo o que Ela vos pedir.
Há no mundo muitas jovens que, quando chega o momento
de se decidirem a contrair matrimónio, se sentem atraídas
para aquele em quem descobrem qualidades de honradez,
vida cristã e piedosa, fiel cumprimento do dever, tanto no
trabalho como no seio da família, enfim, tudo aquilo que
pode preencher as aspirações do seu coração. Mas naquela
cabeça germinam pensamentos de soberba... e começa a
discorrer assim: Talvez este satisfaça os anelos do meu
coração mas, em troca, não poderei fazer figura nem luzir no
mundo. Então fazem tudo para procurar outro, com o que
passarão por mais nobres, mais ricas, chamarão a atenção e
granjearão a estima e os louvores das criaturas.
Ah! Como se cegam loucamente estas pobres almas!
Ouve-Me, minha filha: não encontrarás a verdadeira
felicidade neste mundo e... talvez não a encontres também
no outro. Olha que te colocas em grande perigo!
E que direi a tantas almas a quem chamo à vida perfeita, a
uma vida de amor, e que se fazem surdas à minha Voz?
Quantas ilusões, quanto engano existe nas almas que
asseguram que estão dispostas a fazer a minha Vontade, a
seguir-Me, a unir-se e a consagrar-se a Mim, e, no entanto,
cravam na minha cabeça a coroa de espinhos!
Há almas a quem quero por esposas e, conhecendo como
conheço as mais ocultas dobras do seu coração, amando-as
como as amo, com delicadeza infinita, desejo colocá-las
onde, na minha infinita Sabedoria, vejo que encontrarão tudo
o que necessitam para atingirem uma elevada santidade, onde
o meu Coração Se manifestará a elas e onde Me darão mais
glória... mais consolo... mais amor e mais almas.
Mas quantas resistências!... E quantas decepções sofre o
meu Coração! Quantas almas cegas pelo orgulho, pela
sede de fama e de honra, pelo desejo de contentar os seus
vãos apetites e uma baixa e mesquinha ambição de serem
tidas por alguém... se negam a seguir o caminho que lhes
traça o meu amor!
Almas por Mim escolhidas com tanto carinho, julgais
dar-Me a glória que Eu esperava de vós fazendo o vosso
gosto? Julgais cumprir a minha Vontade resistindo à voz
da Graça que vos chama caminhando por essa senda que o
vosso orgulho repele?

TESTEMUNHO VIVO
TODOS OS DIAS PROCURO
JESUS CRISTO
MISERICORDIOSO
Exmo. Senhor Padre
O meu coração ficou feliz e alegre
quando falei consigo ao telefone.
E aqui me tem a escrever estas linhas
sem perda de tempo.
Que Deus Nosso Senhor o abençoe e
lhe dê muita saúde e paz.
Homens de Deus como o Sr. Padre
fazem muita falta a este mundo de hoje.
Vivem-se tempos difíceis.
Acredite, tenho-o sempre presente no
meu coração. Nunca o esqueço.
O livrinho “Imitação de Cristo” que na
altura me aconselhou a comprar,
contínua nas minhas mãos. É um livro
admirável. Quando me sinto a
fraquejar, consulto-o.
Falando da minha família, a minha filha
mais velha, emigrou para França. Tem
25 anos e é Fisioterapeuta de
profissão. A mais nova com 21 anos
estuda Medicina na cidade de Coimbra.
Sobre a minha pessoa, com os meus
defeitos, todos os dias procuro

Jesus Cristo
Misericordioso
entregando-me nas suas mãos
com a minha família.
Entretanto, eu e a minha esposa
continuamos
a
trabalhar
na
Universidade.
Entretanto, ao longo deste tempo tenho
continuado a caminhada ao encontro
de Jesus Misericordioso. Tenho lutado
para não me perder.
Esta é a parte mais importante.
A oração está sempre presente (muitas
e muitas vezes feita à pressa).
Ah…e
se
os
olhos
humanos
conseguissem contemplar a beleza do
estado de uma alma em oração…
Mas todos os dias (ou quase) bem ou
mal, procuro rezar o terço à Virgem
Maria e o Terço da Misericórdia. Tento
ainda meditar (com as minhas
limitações) a Paixão do Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Nesta marcha por este mundo, que já
dura há 57 anos, reconheço que tenho
cometido muitos erros. Também tenho
sido tíbio (para me corrigir de certos
vícios e pecados) e negligente para
com o Senhor. Tenho ofendido muito a
Deus.
Por isto, todos os dias lhe peço perdão
e misericórdia. Mas por ser fraco, caio
sempre no mesmo. O caminho é
estreito e difícil.

MENSAGEM DO CORAÇÃO DE JESUS
à Serva de Deus Irmã Josefa Menéndez
(Continuação do Boletim 82)

12 - Eu agirei em ti... Falarei por ti... Fazer-Me-ei conhecer por ti.
Quantas almas encontrarão a vida nas minhas palavras! Quantas ganharão
coragem vendo o fruto do seu trabalho! Um pequeno acto de
generosidade, de paciência, de misericórdia, de pobreza, pode ser um
tesouro que ganhe para o Meu Coração um grande número de almas. Eu
não olho para a acção, olho para a intenção. O mais pequeno acto de amor
ganha muito mérito e pode dar-Me tanta consolação!... O Meu Coração dá
um valor divino a estas coisas tão pequenas. O que Eu quero é o amor...
não procuro mais que o amor... Não peço mais que o amor. A alma que
sabe fazer da sua vida uma união contínua com a minha, glorifica-Me
muito e trabalha utilmente a favor das almas. Por exemplo, está fazendo
uma acção que em si mesma não vale muito, porém a mergulha no Meu
Sangue ou a une àquela acção feita por Mim durante a minha vida mortal,
o fruto que ganha pelas almas é tão grande ou maior talvez do que se
tivesses pregado ao universo inteiro; e isto, seja que estude ou fale, que
escreva, reze, varra, coza, ou descanse, contanto que a acção reúna duas
condições: primeiro que tenha sido imposta pela obediência ou pelo
dever, não pelo capricho; segundo que seja fita em íntima união comigo,
cobrindo-a com o Meu Sangue e com grande pureza de intenção.
13 - Quanto desejo que as almas compreendam isto: que não é a acção que
tem valor em si, mas sim a intenção e o grau de união com que se faz!
Varrendo e trabalhando no atelier de Nazaré, dei tanta glória a Meu Pai
Eterno como quando preguei durante a minha vida pública. Há tantas
almas que aos olhos do mundo ocupam um cargo grande, e nele, dão
grande glória ao Meu Coração, é verdade, porém tenho muitas outras, que
escondidas e em trabalhos humildes, são operários muito úteis à minha
vinha porque é o amor o que as move e sabem transformar em ouro
sobrenatural as acções mais pequenas mergulhando-as no Meu Sangue. Se
desde a manhã se unem a Mim e oferecem o dia com ardente desejo de
que o Meu Coração se sirva das suas acções para proveito das almas, e, de
hora em hora e momento em momento, vão cumprindo por amor o seu
dever, que tesouros adquirem num só dia!... Eu lhes irei descobrindo
sempre mais o Meu amor. É inesgotável!.. E é tão fácil à alma que ama
deixar-se guiar pelo amor.
14 - Escreve ainda para as almas que amo: Quero que compreendam
bem o desejo que Me consome da sua perfeição e como esta perfeição
consiste em fazer em íntima união comigo as acções, mesmo comuns e
ordinárias. Se as minhas almas o compreendem bem, podem divinizar
as suas obras e a sua vida e quanto vale um dia de vida divina!

15 - Quando uma alma arde em desejos de amar, não existe coisa
difícil para ela; mas quando se encontra fria e desanimada, tudo se
faz árduo e penoso... Venha então a recuperar as forças no Meu
Coração... Ofereça-Me o seu desânimo, una-o ao ardor que Me
consome e tenha a certeza de que um dia, vivido desta maneira, terá
um preço incomparável para as almas. O Meu Coração conhece todas
as misérias humanas e tem grande compaixão por elas! Não desejo só
que as almas se unam a Mim de uma maneira generosa: quero que
esta união seja constante, e íntima como é a união dos que se amam e
Mas tudo é ultrapassado com a vivem juntos; que embora não estejam sempre falando, olham-se e
ajuda do Senhor porque ELE na manifestam mútuas delicadezas e atenções de amor. Eu direi às almas
sua imensidão é infinitamente Bom como as ama o Meu Coração. Quero que me conheçam bem e assim
e Misericordioso.
Me tornem conhecido àquelas almas que o Meu amor lhes confiar.
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(Um Amigo)

A TUA
CRUZ
ACEITAA COMO
DOM DE
DEUS
Desde toda a eternidade
Deus, Sabedoria Eterna,
pensou na cruz que te mandaria
como um presente precioso do seu
coração.
Antes de te mandar esta cruz,
contemplou-a com o seu olhar
omnisciente,
ponderou-a com a Sua Inteligência
Divina
avaliou-a com a Sua Sapiente
Justiça,
aqueceu-a carinhosamente com a
sua amorosa Misericórdia,
pesou-a com ambas as mãos para
que não fosse um miligrama mais
pesada nem um milímetro mais alta.
Ele abençoou-a com o seu nome
santíssimo,
ungiu-a com a Sua graça,
perfumou-a com a Sua consolação,
e, depois,
olhou ainda para ti e para a tua
coragem.
E, finalmente, a cruz veio do céu
para ti,
com uma saudação especial de
Deus,
como uma oferta do amor
misericordioso do teu Deus
para ti.
( S. Francisco de Sales).

«DESEJO ENCHER DE GRAÇAS AS
ALMAS,
MAS ESTAS NÃO AS QUEREM
ACEITAR».
( Do Diário de Santa Faustina)
“Em determinado momento,
Para teu consolo,
Jesus deu-me a conhecer que,
direi que existem
quando Lhe rogo algo pelas
almas que vivem
intenções que as pessoas têm o
no mundo, que,
hábito de me confiar, está sempre
embora
não
pronto a conceder as Suas graças,
sejam
muitas,
embora as almas nem sempre as
sinceramente Me
queiram aceitar:
amam, pelo que
habito
com
deleite nos seus
- O Meu Coração está
sobrepujante
de
tanta corações.
Existem
também
nos
Misericórdia para com as almas,
e especialmente para com os Conventos almas que enchem de
pobres pecadores. Se pudessem alegria o Meu Coração, nelas
compreender como Eu sou para estão gravados os meus traços e,
eles o melhor Pai, que por eles por isso, o Pai Celestial as olha
jorrou do Meu Coração Sangue com especial predilecção. Serão
e Água, tal como de uma Fonte objecto da admiração dos Anjos
transbordante de Misericórdia; e dos homens, mas o seu número
que é por eles também que resto é muito pequeno. No entanto,
no Tabernáculo e como Rei de constituem um baluarte contra a
Misericórdia desejo encher de Justiça do Pai Celestial e
ser
meio
de
graças as almas, mas estas não conseguem
Misericórdia para o mundo. O
as querem aceitar!
amor e o sacrifício dessas almas
Ao menos, vem tu visitar-Me sustentam a existência do
o maior número de vezes mundo.
possível e toma essas graças que
não foram recebidas, pois com
O que mais fere o Meu
isso consolarás o Meu Coração. Coração é a infidelidade de uma
Oh, como é grande a indiferença alma, por Mim especialmente
das almas para com tanta escolhida. Essas faltas de
bondade, para com tantas fidelidade são lanças que
provas de amor! O Meu trespassam o Meu Coração.”
Coração está repleto apenas de
ingratidão, de esquecimento por
Caríssimos
Irmãos
e
parte das almas dos que vivem Irmãs: Jesus diz que existem nos
no mundo; têm tempo para Conventos almas que O enchem de
tudo, excepto para virem até alegria, mas, também diz que
Mim, e receberem graças.
existem almas que vivem no
Por isso, é a vós que me
dirijo, a vós, almas escolhidas!
E será que também não
compreendeis o amor do Meu
Coração? – Ainda neste caso se
tem decepcionado o Meu
Coração, pois não encontro a
total entrega ao Meu Amor.
Tantas
reservas,
tantas
desconfianças, tantas precauções!

mundo que O amam sinceramente.
Continuai todas a amar muito o
Coração de Jesus. Não esqueçais
que Jesus disse a S. Faustina: vós
“constituis um baluarte contra a
justiça do Pai Celestial e podeis
conseguir
ser
meio
de
Misericórdia para o mundo”,
que está em perigo de ser
destruído pela Justiça Divina.
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NOTÍCIAS
1 - ECOS DOS VÍDEOS DO
YOUTUBE
1.
Meu
querido
Padre
Júlio:
É sempre com grande alegria que ouço as
suas mensagens. É um verdadeiro
mensageiro que Nosso Senhor colocou no
nosso caminho. Leva-nos até Ele e faz-nos
sentir felizes por sermos filhos de Deus.
Bem Haja e que Nosso Senhor Jesus Cristo
lhe dê saúde, ânimo e coragem para
continuar a sua missão, pois o Padre Júlio é
uma benção de Deus que leva os homens a
Deus
e
Deus
aos
homens.
Obrigada. (D.)
2. Avé Pe. Júlio - Avé Irmãs,
Muito Obrigada!
Muito bom ouvir estas palavras tão lindas,
de JESUS, na véspera da renovação da
minha Consagração.
Amanhã faz 1 ano que fiz a Consagração,
segundo o método de S. Luis Maria de
Montfort.
Neste último mês, tenho feito a preparação
para a renovação.
HOJE, pelas vossas mãos, são-me dadas
estas palavras que me levam a andar cada
vez mais em frente.
Sem medos nem receios.
Estas palavras que confirmam o Seu Amor
por mim.
Não tenho como agradecer.
Neste último mês tive muitos momentos de
aridez.
Sentimentos muito confusos, dentro de
mim.
Dores inexplicáveis que vinham de dentro –
da alma.
HOJE, Ele me diz para seguir em frente,
que apesar dos meus tropeços Ele me Ama e
espera por mim, de braços abertos.
Obrigada, Pe. Júlio
Obrigada por ter sido o instrumento que
Jesus utilizou para me dar a Sua força e me
dizer do Seu Amor.
Que Deus os Abençoe sempre
Abraço no Coração (C.)

2. ENCONTRO DE PÁSCOA
PARA RAPARIGAS EM FÁTIMA
Vai realizar-se no Triduo Pascal, de 17
(Quinta-feira Santa) a 20 (Domingo de
Páscoa) de Abril. Para mais informações,
contacta-nos.
Vem fazer esta experiência de viver em
profundidade o Mistério Pascal! Não te
arrependerás!
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3. FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
“Desejo que a Festa da Misericórdia seja refúgio e abrigo para
todas as almas especialmente para os pobres pecadores… A
alma que for à Confissão e receber a Sagr. Comunhão obterá
remissão total das culpas e das penas” (Diário S. Faustina 699)

DATA: 27 de Abril de 2014
LOCAL: Igreja de Nossa Senhora da Encanação (Ao
Chiado – Lisboa)
HORA: 15.00 h. Eucaristia, seguida de Adoração
Eucarística.
*******

DESEJAMOS SANTAS E ALEGRES
FESTAS PASCAIS!
AOS NOSSOS
ESTIMADOS
LEITORES,
COLABORADORE
S, CELULISTAS,
BENFEITORES E
CRISTO
AMIGOS !
RESSUSCITOU !

DOS SERMÕES DE S. MÁXIMO DE
TURIM, BISPO
“Irmãos, devemos todos alegrar-nos neste Santo Dia
(de Páscoa). Ninguém se exclua desta alegria
universal, apesar da consciência dos seus pecados;
ninguém se afaste das orações comuns, embora sinta
o peso das suas culpas. Por mais pecador que se sinta,
ninguém deve neste dia desesperar do perdão, temos
a nosso favor um valioso testemunho: se o ladrão
mereceu o paraiso, como não há-de merecer o perdão
o discípulo de cristo”?
*****
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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