
 

 
 

 

 
Palavras de Jesus à 
Serva de Deus, irmã 

Josefa Menéndez, 
(continuação do boletim 

anterior) 
 

A LEI – CHEIA DE 
DOÇURA  

 

Agora, meus filhos, ouvi o que o vosso Pai pede como prova 
do vosso amor: sabeis bem que uma disciplina é necessária 
num exército, e um regulamento numa família bem ordenada. 
Assim na grande família de Jesus Cristo impõe-se uma Lei, 
mas uma Lei cheia de doçura. 
Na ordem humana, os filhos levam sempre o nome do pai, 
sem o qual não poderiam ser reconhecidos como pertencentes 
à família. 
Assim os meus filhos chamam-se Cristãos, nome que o 
Baptismo lhes confere com o seu nascimento. Vós que 
recebestes este nome, sois Meus filhos e tendes direito a 
todos os bens do vosso Pai, se observardes a Sua Lei. 
Ensinar-vos-ei o que é a Minha Lei. É o Meu Coração que 
vo-la dá, este Coração que não conheceis e que, tão 
frequentemente, O ofendeis. Vós procurais-Me para Me dar 
a morte, e Eu procuro-vos para vos dar a vida. Quem de 
nós triunfará? A vossa alma ficará sempre tão endurecida 
contemplando Aquele que vos deu a Sua vida e todo o Seu 
amor? 
Eu sei que não Me conheceis e não Me amais, pelo contrário, 
odiais-Me e perseguis-Me. Apesar disso, Eu amo-Vos com 
um amor infinito. Quero que conheçais aquela herança à 
qual tendes direito e quão pouco deveis fazer para a 
adquirir. 
Acreditai no Meu Amor e na Minha Misericórdia.  
- Ofendeste-Me? Eu perdoo-vos. 
- Perseguiste-Me? Eu amo-vos! 
- Feristes-Me com palavras e com obras? Quero fazer-vos 
muito bem e abrir-vos os Meus tesouros. 
Não penseis que Eu ignorei como foi a vossa vida até aqui: 
sei que desprezastes as Minhas graças, talvez, profanastes os  
    

Meus Sacramentos. Mas Eu perdoo-vos... 
E se quiserdes viver felizes na terra e assegurar, ao mesmo 
tempo, a vossa eternidade, fazei, d’ora avante, quanto vos 
disser: 
- Sois pobres? Aquele trabalho para o qual a necessidade vos 
obriga, executai-o com submissão e sabei que também Eu vivi, 
durante trinta anos, submetendo-Me à mesma lei, pois Eu era 
pobre, muito pobre! 
Nunca julgueis os vossos patrões como tiranos, não alimenteis 
para com eles sentimentos de ódio, não desejeis para eles o mal, 
cuidai dos seus interesses e sede seus fiéis. 
- Sois ricos? Tendes operários e servos subalternos?... Não 
desfruteis do seu trabalho, pagai com justiça as suas fadigas e 
dai-lhes prova de afecto com doçura e bondade, porque se vós 
tendes uma alma imortal, eles também a têm; se vós recebestes 
os bens que possuis, não é somente para o vosso prazer e bem-
estar pessoal, mas, para que, administrando-os com sabedoria, 
possais praticar a caridade para com os que vos rodeiam. 
Depois de terdes recebido uns e outros, com submissão, esta lei 
do trabalho, reconhecei com humildade a existência de um 
Ser que preside a todo o mundo criado. 
Este Ser é o vosso Deus e vosso Pai. 
Como Deus, manda-vos obedecer à Sua Lei Divina. 
Como Pai, pede-vos para vos submeterdes como filhos aos 
Seus mandamentos. 
Assim, quando tiverdes vivido toda uma semana nos vossos 
trabalhos, nos vossos negócios e também nos vossos alívios..., 
se Ele vos pede para dar ao menos meia hora para o 
cumprimeno do Seu preceito, será talvez exigir muito? 
Ide portanto para a casa de Deus. Espero por vós dia e noite.  

(Continua na pág 2) 
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TESTEMUNHO  VIVO 
 

HAVIA 30 ANOS QUE... 
         Aconteceu mesmo 
assim: Era um homem que 
não se confessava há cerca de 
30 anos e que não se queria 
confessar ainda, embora a sua 
esposa o aconselhasse muita 
vezes para o fazer. Parecia 
endurecido! Mas a graça de 
Deus tinha os Seus caminhos. 
   Este homem tinha um 
grande remorso de 
consciência: Há muitos anos 
tinha feito uma grande 
promessa que não tinha tido 
ainda a coragem de a cumprir. 
Um dia da Semana Santa, 
pensou que este mesmo dia 
era o mais indicado para a 
cumprir. Saiu de casa com um 
envelope cheio de muito 
dinheiro e entrou numa Igreja. 
Lá viu um Sacerdote que 
confessava. Quando o viu 
disponível, aproximou-se e 
disse lhe: “Padre, tenho aqui 
um grande envelope: não o 
entrego a ninguém porque 
contem muito dinheiro. É para 
pagar uma promessa, que fiz, 
que fiz há muitos anos. Não 
tinha coragem de a cumprir, 
mas hoje decidi-me”. O Sr. 
Padre disse-lhe: ‘está bem, 
filho, mas antes é bom que te 
confesses’. Quando o homem 
ouviu “Deves confessar-te”, 
interveio logo e disse: “Não. 
Não! Há muitos anos que não 
me confesso; agora só quero 
entregar-lhe este dinheiro para 
me sentir livre da minha 
promessa”! Mas o Sacerdote 
insistiu: ‘Deste modo, a tua 
promessa não agradará a 
Nossa Senhora. Coragem, eu 
te ajudarei e sentirás uma 
grande paz no teu coração!’ O 
homem confessou-se e sentiu-
se feliz! 
 -  É verdade: Jesus espera 
sempre pelos pobres 
pecadores, até ao último 
momento!              Um amigo 
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JESUS DIZIA À SANTA 
MARGARIDA MARIA: 

«DESDE O 
PRIMEIRO 

INSTANTE EM 
QUE INCARNEI, 
A CRUZ ESTEVE 
PLANTADA NO 

MEU 
CORAÇÃO»!  

 

(Continuação da pág 1) 
E todo o Domingo ou dia de festa, 
reservai-Lhe esta meia hora, assistindo 
àquele Mistério de Amor e de 
Misericórdia  que se chama Missa. 
Lá, falai-Lhe de tudo: da vossa família, dos 
vossos filhos, dos vossos negócios, dos 
vossos desejos... Manifestai-Lhe as vossas 
dificultades e as vossas penas... Se 
soubésseis como vos ouvirá e com que 
amor... Vós, talvez me direis: «Não sei 
como assistir à Santa Missa... Há tanto 
tempo que não entro numa igreja...». Não 
temais por isto. Vinde passar somente meia 
hora aos meus pés. Deixai que a vossa 
consciência diga o que deveis fazer e não 
fecheis o ouvido à Sua voz. Abri a vossa 
alma e a Graça falar-vos-á. Ela, pouco a 
pouco mostrar-vos-á como deveis agir em 
cada circunstância da vossa vida, como 
deveis comportar-vos em família e nos 
negócios, como criar os filhos, amar os 
inferiores, respeitar os superiores; talvez ela 
inspirar-vos-á a deixar aquela empresa, a 
romper uma má amizade, a afastar-vos 
energicamente daquela reunião perigosa... 
Dir-vos-á que odiais tal pessoa sem motivo 
e da outra, que amais e frequentais, deveis 
rejeitar os seus conselhos e separar-vos 
dela. Experimentai a agir assim e, pouco a 
pouco, prolongar-se-á a cadeia da minha 
graça. Como no mal, assim no bem, tudo 
consiste em começar. Os anéis da cadeia 
succedem-se um ao outro. Se hoje ouvis a 
minha Graça e a deixais agir, amanhã 
escutá-la-eis melhor, mais tarde melhor 
ainda, e assim, de dia para dia, a luz virá, a 
paz aumentará e a vossa felicidade será 
eterna! 
O homem não foi criado para ficar 
sempre aqui na Terra; foi feito para a 
eternidade. Se portanto é imortal, deve 
viver não para aquilo que morre, mas 
para o que dura. 
Juventude,   riqueza,   sabedoria,    glória 
 

humana, tudo isto é nada. Passa e acaba; 
Só Deus subsiste e é eterno. 
Se o mundo e a sociedade humana estão 
cheios de ódio e de lutas contínuas, povos 
contra povos, nações contra nações, 
indivíduos contra indivíduos, é porque o 
fundamento da fé desapareceu quase 
totalmente. Renasça a fé e voltará a paz, 
e reinará a caridade.  
A Fé não prejudica a civilização, nem 
se opõe ao progresso. Pelo contrário, 
quanto mais está enraizada nos indivíduos 
e nos povos, mais crescem neles a 
sabedoria e a ciência, porque Deus é 
Sabedoria e Ciência infinita. Mas onde já 
não existe a fé, a paz desaparece, e com 
ela, a civilização, a cultura, o verdadeiro 
progresso, porque Deus não está na 
guerra. Então não existem senão divisões 
de ideias, lutas de classe e, mesmo no 
homem, rebelião das paixões contra o 
dever. Assim desaparece tudo aquilo que 
faz a nobreza do homem: não fica senão a 
revolta, a insubordinação, a guerra. 
Deixiai-vos dominar pela fé e sereis 
livres. 
Vivei segundo a Fé e não morrereis 
eternamente. 
Saibam todos os homens que o Meu 
Coração espera por eles e se consome 
porque quer atrai-los todos para Si e 
perdoá-los. 
Persigo o pecador, como a justiça, o 
delinquente! A justiça procura-o para 
puni-lo, mas Eu para o perdoar! 
Quero perdoar. Quero reinar. Quero 
perdoar às almas e às nações... Quero 
reinar sobre as almas, sobre as nações, 
sobre o mundo inteiro! 
Quero que o mundo seja salvo, que a paz 
e a união reinem entre os homens. Eu 
quero reinar e reinarei por meio da 
reparação das almas escolhidas e um 
conhecimento novo da minha Bondade, 
da minha Misericórdia, do meu Amor. 
Quero que as almas possam sempre 
encontrar nas Minhas Palavras o remédio 
para a sua enfermidade. 
Quero que as almas voltem para Mim. 
Quero que ardam de um amor ardente, 
enquanto Eu Me consumo por elas de 
amor e dor. Que todos saibam até a que 
ponto o Meu Amor as procura, as 
deseja, espera por elas para enche-las 
de felicidade! Sou a Sabedoria e a 
Felicidade! Sou a Misericórdia e o 
Amor!  
Sou a Paz  e reinarei. Quero espalhar a 
Minha Paz até aos confins do mundo; 
para reinar, farei Misericórdia; para 
apagar a ingratidão do mundo, 
derramarei uma torrente de 
Misericórdia.   

 



 A JESUS POR MARIA 

 

 
AS CINCO 

MAIS BELAS 
JOIAS 

DO  CORAÇÃO 
DE MARIA  

 

Caríssimos Irmãos: nesta nossa Reflexão, quereria 
apresentar-vos, com poucas palavras, cinco das mais belas 
jóias do Coração de Maria:  
A sua simplicidade, O seu abandono total, O seu 
heroismo diante da cruz, A sua sede das almas, O seu 
puro amor.                                                                                                                                   
A PRIMEIRA JOIA É A SUA SEMPLICIDADE   
O Evangelho não nos diz nada sobre a infância de Maria. 
Dá a impressão de que Deus terá querido esconder, 
ciosamente, este diamante de tanta beleza. E Maria 
conservará toda a sua vida, como um tesouro maravilhoso, 
o amor da sombra, da vida oculta sob o véu da 
simplicidade. - Vede-a em Nazaré, mulher dum 
carpinteiro, fazendo a lida da casa, varrendo, indo à fonte, 
Ela, a Rainha do Céu.  
- Vede-a mais tarde, como que perdida no meio das 
santas mulheres, não tendo nada que A distinga. 
 - Não vejo Maria desfalecida nos braços de S. João ou 
de Maria Madalena. Não. «Stabat Mater» - «Estava a 
Mãe», numa dor imensa e numa paz divina.  
- Depois da deposição no sepulcro, S. João há-de 
recolhê-La em sua casa onde, até à sua Assunção, levará a 
mesma vida que em Nazaré.  
- Imagino Maria, durante o discurso de Pedro, na 
manhã de Pentecostes. Na multidão dos ouvintes ninguém 
pensava que a Mãe daquele Jesus ressuscitado, de que 
falava S. Pedro, que a Mãe de Deus, a esposa do Espírito 
Santo que lhes inflamava os corações, se encontrava ali, 
silenciosa, no meio deles.  
De todos os santos, Maria é a mais imitável. Se 
procurarmos, no catálogo dos santos e das santas, um 
modelo para a mais humilde das mulheres da terra, não 
encontramos nenhum mais próximo do que Maria.  
Santa Teresinha encontrou este caminho de Nazaré.  
Aproximou-se desta simplicidade, mas sem a igualar, nem 
de longe. No Carmelo há ainda a austeridade do burel, das 
grades. Em Nazaré, nada disso.  
Na nossa época, Jesus quer santos escondidos à 
«Nazarena», que em nada se distinguem no exterior, mas 
que ardem interiormente. Nunca, aliás, houve tantos santos 
desta têmpera como nos nossos dias.  

 

A SEGUNDA JOIA É O SEU ABANDONO TOTAL  
     A sua fé viva é ilimitada. O anjo anuncia-Lhe esta coisa 
inaudita: Ela será a Mãe do Messias. O Filho de Deus será 
seu Filho. Emocionada na sua humildade, não 
compreendendo    como    se    conservará   virgem,    é  
 

tranquilizada pelo anjo: «O Espírito Santo virá sobre Ti, a 
virtude do Altíssimo Te cobrirá com a sua sombra». 
Recorda-Lhe que «a Deus nada é impossível» e dá-Lhe 
um sinal. Deus falou e a resposta brota da alma de Maria: 
«Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em Mim 
segundo a tua palavra». Oh! Este «Fiat» de Maria, 
pronunciado em nome de toda a humanidade! Sem ele, 
não teríamos Jesus, não teríamos o nosso Irmão, o nosso 
Amigo, o nosso Salvador. Na origem da nossa Redenção 
encontra-se o abandono de Maria, o amor de Maria.  
Na origem da Redenção das almas que Deus resolveu 
salvar por meio de vós, deve encontrar-se igualmente o 
vosso abandono de amor, os vossos «Ecce Ancilla» - «Eis 
aqui a escrava do Senhor», os vossos «Fiat» - «Faça-se», 
aqueles que Ele nos pede que pronunciemos 
repetidamente todos os dias e que, por vezes custam de 
tal modo à nossa fraca natureza; essa aceitação sem 
reservas da vontade divina, seja ela qual for, tantas vezes 
crucificante e sempre adorável.  

 

    A TERCEIRA JOIA  É O HEROÍSMO DIANTE 
DA CRUZ.  
Jesus dizia a Santa Margarida Maria: «Desde o primeiro 
instante em que incarnei, a Cruz esteve plantada no 
meu Coração». Podemos pensar que no mesmo instante 
foi cravada também no Coração de Maria. Ela conhecia 
muito bem as Escrituras, para deixar de saber que o seu 
Filho seria «o homem das dores» do profeta Isaías; que O 
havia de ver, um dia, «sem beleza nem brilho, objecto de 
desprezo e o último dos homens, trespassado por causa 
dos nossos crimes». Bem depressa isso Lhe foi 
confirmado por Simeão, ao anunciar que uma espada de 
dor trespassaria a sua alma». 
O que Ela não deve ter sentido no momento da matança 
dos Inocentes! Bem sabia Ela que aquilo era o prelúdio 
da matança, do Inocente que levava nos braços e apertava 
ao peito. 
 

A QUARTA JOIA É A SEDE DAS ALMAS  
   Maria é a Rainha dos Apóstolos, cada alma a salvar é a 
alma dum filho seu. 
No seu Fiat de Nazaré há alguma coisa de ímpeto da mãe 
que vai impedir o filho de cair nas chamas do inferno 
porque ela compreendeu mais do que ninguém o que é o 
pecado. Então poderia ter exclamado: ‘Sim! Para mim a 
espada, para mim o golpe da lança, no Calvário. 
Aceito ver sofrer e morrer Jesus, para salvar os outros 
meus filhos’. 
                                                                                                                                                                                                                               
A QUINTA JOIA DO CORAÇÃO DE MARIA É O 
SEU PURO AMOR 
   Este é o diamante que projecta todo o seu brilho sobre 
os outros. É mais do que uma jóia do seu Coração; é o 
seu próprio Coração. O amor de Maria explica tudo: 
 - o Fiat de Nazaré que a fez Mãe de Deus; - o Fiat do 
Calvário que a fez nossa mãe. 
 MARIA É A CHEIA DE GRAÇA, É CHEIA DE AMOR! 
 

BELA TU ÉS, MARIA, 
PURA, IMACULADA; 
TU DIVINA HARMONIA: 
OBRA PRIMA DO CRIADOR!                                 3 



NOTÍCIAS  

 
4.000.000 - QUATRO 

MILHÕES  
Os nossos VÍDEOS nos dois canais, 
mamcjcom e eparatijesus, já ultrapassaram os 
quatro milhões de visualizações. Glória ao 
Senhor! 
 

2 -  ALGUNS ECOS DOS NOSSOS 
VÍDEOS NO YOUTUBE 
- «Obrigada, Senhor, por eu ter visto esse 
vídeo, que fortaleceu minha fé em teu tão 
grande Amor! Obrigada, irmãos santos, pelo 
belíssimo vídeo!» 
- «Gosto muito dos vídeos». (Do Brazil) 
- «Maravilhoso! Continuem!» 
- «Gosto muito sempre! Like!» 
Sobre o Vídeo do terço das chagas:  
- «Maravilhoso... Fiquem com Deus!» 
- «Adorei! Me deixa tranquila. Amem» 
- «Sinto imensa paz!»; - «Maravilhoso!» 
- «Esse terço tem feito milagres em minha 
vida.» 
- «Desde que rezo esse terço, Muitas coisas 
melhoraram. Tive muitas bênçãos, paz e 
graça! Muito obrigado Jesus!!» 
Sobres os vídeos do terço do Rosário  
- «Obrigado meu Deus por esse momento de 
oração» 
- «MARAVILHOSO MESMO ESTE TERÇO E 
OUTROS ! ! !» 
- «Já fui católico, depois deixei de acreditar 
na Igreja... Fui ateu, céptico e agnóstico... 
Lancei-me no caminho da Espiritualidade em 
busca da verdade, e sabem onde ele me 
levou? Sim, novamente a Cristo... Sinto como 
se tivesse feito uma longa viagem e esteja 
agora de regresso a casa!! Deus abençoe 
todas as almas necessitadas e as não 
necessitadas. Todos somos filhos de Deus, 
todos somos irmãos de Jesus... Senhora de 
Fátima, a virgem Maria, nossa Mãe! Amém.»  
- «Na rede vitual não tem só coisas ruins. Eis 
aqui esta maravilhosa maneira de se 
Evangelizar. Parabéns ao Criador deste canal 
e que Deus o Abençoe.» 
- «Lindas orações católicas.» 
- «Lindo este terço obrigada por   quem o 
colocou.» 
- «Rezo o Terço todos os dias e muito tem me 
ajudado a superar todas as dificuldades da 
vida. Obrigada minha Mãe N.Sra de Fátima.» 

 
 

3 – ENCONTRO DE RAPARIGAS  
Vai realizar-se NAS FÉRIAS DE NATAL. 
Estão convidadas as raparigas do 7º ao 12º. 
Este encontro realiza-se nos dias 27 e 28 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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 4 – RETIRO ANUAL EM FÁTIMA PARA 
TODOS  

 
 Vai realizar-se de 6 (Sexta-feira, com o jantar) até 8 (Domingo, com o 
almoço) de Março de 2015, na casa de retiros de Nossa Senhora do 
Carmo, em Fátima.  
    Para todos aqueles que já vem repetindo esta experiência todos os 
anos, sabem como é importante ficar a sós com Deus. Quanta paz e 
serenidade se encontram! Para os que nunca experimentaram, talvez 
este ano seja o momento de o fazerem.  
EXPERIMENTE!  NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE! 
 

***********************  

ORAÇÃO DE SANTA GERTRUDES  
 PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO  

 

Eterno Pai, 

Ofereço o Preciosíssimo Sangue 

de Vosso Divino Filho Jesus, 

em união com todas as Missas 

que hoje são celebradas 

em todo o Mundo, 

por todas as santas Almas 

do Purgatório, 

pelos pecadores em todos os lugares, 

pelos pecadores, 

na Igreja Universal, 

pelos de minha casa e meus vizinhos. 

Amen. 
 

 Nosso Senhor disse a Santa Gertrudes, a Grande, que esta 
oração libertaria 1000 Almas do Purgatório cada vez que a 
mesma Oração fosse rezada. Esta oração foi extensiva também a 
pecadores ainda em vida. 

 
 

***** 
Caríssimos Colaboradores, Celulistas, Amigos e 
Benfeitores, agradecemos muito as vossas ofertas que 
quiserdes enviar-nos. 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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