Retiro anual

Visita do Sr. Arcebispo de Luanda,
Dom Filomeno Vieira Dias
Na sequência da
missão em Angola, as
Missionárias do Amor
Misericordioso
do
Coração de Jesus
(MAMCJ), tiveram a
honra e a alegria de
receber
na
sua
comunidade o Senhor
Arcebispo de Luanda,
Dom Filomeno.

Durante a Quaresma, como do
costume, as Missionárias do Amor
Misericordioso organizam um retiro
aberto a toda a gente. Este ano o
mesmo vai ter lugar em Fátima entre
os dias 2, 3 e 4 de março de 2018. É
um momento de silêncio interior e
exterior, de busca e de encontro com Deus, o único que
preenche e dá horizonte de esperança ao coração humano. As
inscrições poderão realizar-se até ao dia 18 de Fevereiro.
Contacte-nos (Lurdes Xavier 960064389).

Encontro de oração
No próximo dia 21 de janeiro de
2018, das 9h às 18, haverá um
encontro
do
Renovamento
Carismático Católico, com a
“EFUSÃO DO ESPÍRITO SANTO”,
local: Torre d´Aguilha,

No jantar de convívio estiveram presentes o Padre
Jacinto Farias (atual Assistente Espiritual) e alguns organizado pelas Missionárias do Amor Misericordioso, cujo
dos nossos colaboradores, como se pode ver na pregador será o Sr. Padre Carlos Silva. Faz-se lembrar que as
foto seguinte:
inscrições serão até 14 de janeiro de 2018. Os interessados
deverão contactar a missionária Lurdes Xavier (960064389) ou
a colaboradora Xana Brito (917366808).

Canais Youtube: mamcjcom e eparatijesus
Neste momento nos nossos dois canais temos: 500 vídeos
publicados, mais de 20 mil subscritores e com mais de 10
milhões de visualizações.
Alguns comentários:
- “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Venho aqui agradecer pelos vídeos de reflexão espiritual
publicados no YouTube. Foi de imenso valor e ajuda para mim
escutar esses ensinamentos. Que Deus os retribua com graças e
proteção agora e sempre.
Um abraço fraterno de uma inscrita daqui do Brasil .
Muito obrigada. Paz e bem!” (Simone.)
- “Achei o canal (mamcjcom) somente agora e digo que são
ensinamentos para toda a vida. Meditemos todos os dias sobre
o valor da Eucaristia.” (Sandra)

Foi um momento breve, mas de intensa
manifestação de fraternidade, partilha e comunhão.
Como não podia deixar de ser, o momento alto foi o
da despedida, sobretudo, pelas palavras de
conforto que o prelado nos deixou. Primeiro,
considerou que as obras de Deus começam de
modo simples, e olhando para os colaboradores
presentes, disse: “ Pensamos, às vezes, que todo o
protagonismo está numa ou outra pessoa, mas Encontro de raparigas
todas as obras de Deus são feitas com várias mãos Vai realizar-se no dia 17 de Dezembro, a partir das 9.30 h, na
e muitos corações”. A seguir, ante um ambiente tão casa das Missionárias em Lisboa. Divulgue junto das suas filhas
fraternal e acolhedor, o D. Filomeno expressou e netas. Vale a pena participar!
umas palavras de gratidão: “E agradeço o termoFORMA DE CONTRIBUIR
nos reunido aqui para estarmos juntos, neste dia,
Através de transferência bancária para o nosso IBAN
em que eu visito esta comunidade e sinto-me
PT50 0033 0000 0001 7435 4183 4. (Millennium)
muito honrado, em ser acolhido por vós, como um Cheque em nome de:
de vós e que Deus vos abençoe por tudo aquilo o Missionárias do Amor Misericordioso do Coração de Jesus
que já tendes feito e que se consolide e se
“CANTAREI... AS MISERICÓRDIAS”
frutifique”.
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Reflexão

Onde há uma pessoa que sofre, Jesus cuida dela e
aquele sofrimento torna-se seu. Jesus não apregoa
que a condição de pena deve ser suportada com

Jesus
Perdão divino motor de esperança compartilha a dor humana, e quando
se depara com ela, do seu íntimo
Ouvimos a reação dos comensais de Simão, o fariseu: irrompe
aquela
atitude
que
«Quem é este homem que até perdoa os pecados?» (Lc caracteriza
o
cristianismo:
a
7, 49). Jesus acabou de fazer um gesto escandaloso.
Uma mulher da cidade, que todos conheciam como misericórdia. Diante da dor humana,
uma pecadora, entrou na casa de Simão, inclinou-se aos Jesus sente misericórdia; o coração de
pés de Jesus e derramou sobre os seus pés o óleo Jesus é misericordioso.
perfumado. Todos aqueles que estavam ali à mesa
experimenta
compaixão.
murmuravam: se Jesus é um profeta, não deveria Jesus
aceitar gestos deste tipo de uma mulher como aquela. Literalmente: Jesus sente tremer as
Estas mulheres, desventuradas, que só serviam para ser suas entranhas. Quantas vezes nos
encontradas às escondidas, inclusive pelos chefes, ou
encontramos reações
para ser lapidadas. Segundo a mentalidade dessa Evangelhos
época, entre o santo e o pecador, entre o puro e o deste género. O coração de Cristo
impuro, a separação devia ser clara.
encarna e revela o coração de Deus, e
Mas a atitude de Jesus é diferente. onde há um homem ou uma mulher
Desde o início do seu ministério na que sofre, Ele quer a sua cura, a sua
Galileia, Ele aproxima-se dos leprosos, libertação, a sua vida plena.
dos endemoninhados, de todos os É por isso que Jesus abre de par em par os braços
aos pecadores. Quanta gente perdura ainda hoje
doentes e dos marginalizados.
heroísmo, à maneira dos filósofos estoicos.

numa vida errada, porque não encontra ninguém
disposto a olhar para ele ou para ela de modo
diverso, com os olhos, melhor, com o coração de
Deus, ou seja, olhar para eles com esperança.
Jesus, ao contrário, vê uma possibilidade de
ressurreição até em quantos acumularam muitas
escolhas equivocadas.

Um comportamento deste tipo não era nada
habitual, a ponto que esta simpatia de Jesus pelos
excluídos, pelos “intocáveis”, será uma das atitudes que
mais desconcertarão os seus contemporâneos.

Jesus está sempre ali, com o
coração aberto; escancara aquela
misericórdia que tem no coração;
perdoa,
abraça,
compreende,
aproxima-se: Jesus é assim!
(Continua na pág. 3)

Testemunho vivo
COM AMIZADE PODEMOS FAZER
CRESCER A ALEGRIA…
NO CÉU, NO CORAÇÃO DOS
IRMÃOS E EM NÓS PRÓPRIOS!
Na minha paróquia eu pertencia a
um grupo, no qual estava uma
senhora de quem me tornei muito
amiga. Falávamos muito e éramos
realmente muito amigas.
Mas há tantos anos que a conhecia,
nunca a tinha visto ir comungar.
Um dia perguntei-lhe com muita
delicadeza, por que motivo ela não
ia comungar. Ela disse-me que
quando era rapariga se tinha ido
confessar e o Sr Padre perguntoulhe uma coisa que ela não gostou e
a partir daí nunca mais voltou à
confissão, nem à comunhão. E
como durante tantos anos nunca
mais se tinha confessado, disse-me
que tinha um certo receio deste
sacramento, mas estava triste por
isso. Tentei animá-la e disse-lhe:
«vá ao nosso pároco que é tão bom
e vai ajudá-la e vai ver que se
sentirá muito contente. Peça
também ajuda a Jesus e Nossa
Senhora e ganhe coragem.»
Um mês depois vi-a ir comungar.
No fim da Missa abraçou-se a mim
e disse-me: «Obrigada ganhei
ânimo e fui à confissão e agora
estou tão feliz, tão feliz, que nem
imagina.»
Eu vendo a felicidade dela senti
também uma enorme alegria por
ela e pensando o quanto Jesus
também estava feliz.
A partir daí começou a confessar-se
com frequência e a comungar!
Agradeceu-me muito e ficou
sempre muito minha amiga.
Um simples gesto de atenção ao
bem espiritual dos irmãos e uma
palavra dirigida com amor, quanto
pode fazer na vida de uma pessoa.
Que Deus seja louvado, que sempre
pacientemente nos espera para
vivermos mais profundamente na
Sua intimidade!
(Uma Amiga)
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- Jesus Cristo: é o meu
grande “CONFIDENTE”!
Ele está presente na história da
minha vida; vê o que faço,
conhece o que penso.
- Se viver conforme esta
verdade, desapegar-me-ei cada
vez mais das criaturas, às quais
não precisarei mais de dizer ou
contar as minhas... atividades,
alegrias e fracassos, pois já as
digo ao meu “Confidente”: Cristo
Jesus!
- Isto me levará para uma
vida de oração: escuta silenciosa
e conversa interior com Jesus!
- A oração então entrará no
número
das
minhas
“preocupações” do dia.
- Se na (vida) houver
alguém que não me agrada, ao
invés de atacar o “pecador”,
falarei a Jesus dele, assim não
faltarei ao amor e ao respeito
aos meus irmãos; imitarei a
paciência de Cristo que sempre
espera!
- Devo lembrar-me que a
oração
é,
inicialmente,
purificação. Por isso: “teimosia”
na oração!

- Entrarei assim na
“vida oculta”: não falar em
mim a ninguém; reservarei
de dizer tudo a Jesus: é o
meu íntimo!
- Se assim fizer,
sentirei a necessidade e o
gosto
de
não
ser
conhecido, de ser o último
de todos, de servir a todos.
- Servir e amar a
todos será uma verdadeira
necessidade para mostrar a
Cristo que O amo, pois não
tenho
outra
maneira
concreta de lho manifestar.
- Esta vida oculta e
íntima com Jesus dar-me-á
a fome do sofrimento:
sacrifícios,
penitência,
aceitação de tudo quanto
Jesus enviar: Mistério
Pascal
–
1º
Morte
(sofrimento,
sacrifício,
penitência etc.) e 2º
Ressurreição.
É
lei
sobrenatural!
- Meu querido Jesus,
tudo isto Te peço sem que
eu viva numa tensão de
espírito: És Tu que operas
em mim; eu não posso
nada, pois estamos num
ambiente sobrenatural!
(Pe. Júlio Gritti, scj)

Disse Jesus a
santa Faustina:

Minha
filha,
ajuda-Me
a salvar os
pecadores
(D.1645)

(Continuação da pág 1)

Às vezes esquecemos que para Jesus não se tratou de
um amor fácil, barato. Os Evangelhos frisam as
primeiras reações negativas em relação a Jesus,
precisamente quando Ele perdoa os pecados de um
homem (cf. Mc 2, 1-12). Era um homem que sofria
duplamente: porque não podia caminhar e porque se
sentia “errado”. E Jesus entende que a segunda dor é
maior do que a primeira, a ponto que o recebe
imediatamente com um anúncio de libertação: «Filho,
os teus pecados te são perdoados!» (v. 5). Liberta-o
daquela sensação de opressão de se sentir errado.
Então, alguns escribas — aqueles que se julgam
perfeitos: penso em tantos católicos que se
consideram perfeitos e desprezam os outros... isto é
triste... — alguns escribas ali presentes escandalizamse com aquelas palavras de Jesus, que soam como uma
blasfémia, porque somente Deus pode perdoar os
pecados(…)
(Papa Francisco, 9 de Agosto de 2017)

As Missionárias, muito
agradecidas pela vossa
amizade, colaboração e
ofertas, desejam a todos os
Amigos, Benfeitores,
Colaboradores e Celulistas
um

SANTO E FELIZ
NATAL,
cheio das maiores bênçãos
do Menino-Deus!

TEMPO DO ADVENTO
As quatros velas apontam
para as quatro semanas de
caminhada
vigilante
na
expetativa do Senhor que
vem, de forma humilde, a
bater à nossa porta, a visitar a
nossa casa e a sentar-se a
nosso lado, para nos mostrar o verdadeiro sentido da nossa
vida.
Mas é constante e comum referir-se que o Senhor virá de
noite como um ladrão. A grande questão que se impõe é
saber a razão por que o Senhor só pode vir à noite, ao invés
durante o dia, quando as pessoas estão acordadas e atentas
aos acontecimentos. A noite aqui é um apelo para que os
cristãos não adormeçam, no sentido de se não entregarem
às atividades inúteis, que nos distraem daquilo que é
verdadeiramente essencial: A CONCENTRAÇÃO NO
MISTÉRIO DA NOSSA SALVAÇÃO, instância a partir do qual
a nossa vida recobre sentido, horizonte e, sobretudo, razão
para a esperança. Sem esperança levamos uma vida
moribunda, sem brio nem honra.
No Advento, o Senhor não vem por este ou por
aquele, mas por todos os homens e por cada um
singularmente, pois o manto misericordioso de Deus
tenciona cobrir e abarcar a todos, tal como vem descrito em
Mc 8, 11 à mesa do reino de Deus, com Abraão e seus
desdentes, estarão homens vindos de todos os povos. Mas
com uma única condição: a de sermos animados antes pela
fé, como aquela fé típica do centurião.
Por isso, urge pedir ao Senhor que nos dê o dom da
vigilância, de modo que estejamos sempre atentos e se a
nossa vida, muitas vezes, se esbarra na escuridão, nas trevas
e na confusão do consumismo, que a luz do Senhor nos
ajude a discernir melhor o caminho que nos conduz para a
vida eterna.

“O exemplo de Maria ensina-nos o que nós
devemos ao nosso Deus e Salvador. Prostremo-nos
com ela, unamo-nos às suas adorações, às suas
ações de graças.
O que nos deve alegrar particularmente, é que
Maria não é somente a Mãe do nosso Salvador,
ela é também a nossa. Esta qualidade de filhos dános algum direito a participar em todos os seus
bens espirituais. Nós podemos unir-nos às suas
adorações, à sua alegria, às suas lágrimas, à sua
felicidade. Nós podemos dizer com ela: Um menino
nasceu para nós, um filho nos foi dado (Is 9).
Nós podemos meditar nos títulos que o profeta dá
a este menino: o Admirável, o Conselheiro, o Deus
forte, o Pai do século que há-de vir, o Príncipe da
paz. Cada um destes títulos provoca um
sentimento diferente: admiração, oração,
adoração, confiança.
Ofereçamos ao divino Menino tudo o que a sua
mãe e a nossa lhe ofereceu.” (Pe Dehon, Ano com o
Coração de Jesus, 25 de Dezembro)
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