
 

                   

 
 
 

   

NA ESCOLA DA EUCARISTIA 
DADADADA    

BEATA Alexandrina de BalasarBEATA Alexandrina de BalasarBEATA Alexandrina de BalasarBEATA Alexandrina de Balasar 
 
     Desde menina que a Alexandrina teve pela 
Eucaristia devoção notável. Já o vimos ao falar da sua 
primeira Comunhão e da sua oração nos primeiros anos e 
das deliciosas preces que com Maria Santíssima dirigia a 
Jesus Sacramentado. 
     Aos dezanove anos acamou para não mais se 
levantar. Referem-se a essa época estas palavras: «Tinha 
muitas saudades do Jesus da nossa igreja; e quando 
havia festas do Sagrado Coração de Jesus e missas 
cantadas, eu chorava amargamente». Lá mesmo da cama, 
«cantava o Tantum ergo, como se estivesse na igreja e 
fosse receber a bênção de Nosso Senhor. Como não tinha 
Santíssimo Sacramento em casa…., pedia a Nosso Senhor 
que me desse a bênção do Céu e de todos os Sacrários». 
     Pertencia à pia Obra das Marias dos Sacrários—
Calvários, por isso gozava do indulto de Missa em casa, 
quando impedida por doença de ir à igreja. Grande foi o 
seu júbilo, quando, dada a aquiescência do Prelado 
arquidiocesano, pôde, a 20 de Novembro de 1933, assistir 
à santa Missa a que já há tantos anos não assistia. Daí por 
diante tinha mensalmente essa consolação. 
     Amaríssima se tornou para ela a época em que, 
mudado o Pároco, deixou de comungar todos os dias. 
Declara a propósito, a 27.9.34: 
     «Com grande mágoa e saudade lhe digo que ainda não 
tornei a receber a Nosso Senhor. Se eu pudesse pagar e 
me trouxessem Nosso Senhor por dinheiro, quanto não 
daria eu! Mas paciência. Tenho feito muitas comunhões 
espirituais com o maior fervor que tenho podido e Nosso 
Senhor vai-me dando a recompensa». 
                    ----    A 26.10.34, expressa de novo a A 26.10.34, expressa de novo a A 26.10.34, expressa de novo a A 26.10.34, expressa de novo a 
mesma pena:mesma pena:mesma pena:mesma pena:    
     «Ainda não tornei a receber o meu querido Jesus 
desde o dia 13; ai, meu Deus, que pena eu tenho! Peça 
muito a Nosso Senhor que, por sua infinita misericórdia, 
Se digne dar algum meio a isto». 
     Só passado talvez mais de um ano é que as coisas 
mudaram. Por isso, a 6.6.1935, exclama:    
«Eu   continuo   muito  doentinha;  mas   tenho   tido  a  

 consolação de receber Nosso Senhor todos os dias. Isto só 
por um milagre do Céu, pois o Sr. Abade nunca me fez 
tal...» 
                    ----    A 4 do mês seguinte repete:A 4 do mês seguinte repete:A 4 do mês seguinte repete:A 4 do mês seguinte repete:    
    «Tenho recebido todos os dias o meu amado Jesus; apesar 
de não ouvir sempre a sua divina voz, oh, como eu me sinto 
bem com a divina presença sacramental em mim! Que 
paz eu sinto na minha pobre alma! Como sinto desejos 
de O amar sempre e cada vez mais!» 
    A confirmar e intensificar este amor à Eucaristia que o 
divino Espírito Santo nela despertou desde menina, vem 
agora o Mestre divino, vezes inúmeras, a repetir que a 
Escola onde a quer ininterruptamente é nos Sacrários. Já a 
27.9.1934, escreve ela ao director espiritual: 
     «Nosso Senhor não cessa de me pedir as coisas que lhe 
tenho dito. Convida-me muito para os Sacrários: — 
Anda, minha filha, entristecer-te comigo, participar da 
minha prisão de amor e reparar tanto abandono e 
esquecimento. Manda dizer ao teu Pai Espiritual que quero 
que seja pregada a devoção aos Sacrários, muito, mas 
muito». 
                    ----    A 15.10.1934, de novo:A 15.10.1934, de novo:A 15.10.1934, de novo:A 15.10.1934, de novo:    
     «Anda para a minha escola, aprende com o teu Jesus o 
amor ao silêncio, a humildade, a obediência e o 
abandono. Anda para os meus Sacrários: estou sozinho, 
tão ofendido, tão desprezado e tão pouco visitado! Anda, 
prostrar-te diante de Mim, pede-Me perdão pelo teu 
desânimo e pela tua desconfiança». 

«Alerta nos meus Sacrários! Estou sozinho em 
tantos, tantos! Passam-se dias e dias que Me não visitam 
e não Me amam e não Me desagravam!» (28.10.1934). 
                    ----    No dia 1.11.1934, escreve:No dia 1.11.1934, escreve:No dia 1.11.1934, escreve:No dia 1.11.1934, escreve:    
      «Outra ocasião disse-me o meu Jesus: — Minha filha, 
minha querida, ó minha amada: estou contigo; amo-te tanto! 

     E pediu-me que O amasse também muito; 
mas que não queria só o meu amor: que fizesse com que 
outros O amassem também. Pediu-me que fixasse a minha 
morada  nos  seus  Sacrários.  Que  queria  muitas guardas  
                                                                                     (Continua na pág. 2) 
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TESTEMUNHOS  
VIVOS 
1- NO CENTRO COMERCIAL: 
     Eu, que tomo conta da minha 
neta, costumava ir com ela para 
o centro comercial. Lá 

encontrava sempre uma senhora 
que também estava a tomar 
conta da neta dela. Começámos 
a conversar e entramos em 
simpatia. Então eu percebi que 
era uma senhora que tinha vários 

problemas familiares. Comecei a 
falar-lhe de Deus e disse-lhe que 
seria bom ela confessar-se. Mas, 
ela disse-me que não e dizia «não 

é Deus que vem lá do céu para 
nos dar o dinheiro que 

precisamos», mas eu dizia-lhe: 
«mas Ele abre portas àqueles que 
n’Ele confiam». A Senhora disse-
me para ver se eu conhecia 
alguém onde pudesse trabalhar 

umas horas a passar a ferro ou a 
fazer outros trabalhos domésticos. 
Eu pedi-lhe o número de telefone, 
mas a minha grande 
preocupação era não perder o 
contacto com ela, pois gostava 

que ela se aproximasse mais de 
Deus. 
     Um dia telefonei-lhe para vir 

trabalhar para minha casa passar 
a ferro. Ela veio, mas, como disse, 
o meu grande objectivo era 

ajudá-la não só humanamente 
mas espiritual-mente. Fui-lhe 
falando do amor de Deus e da 
alegria que sentimos quando 
vivemos na graça de Deus. 

     Depois de algum tempo, 
pediu-me que se queria confessar 
e eu acompanhei-a. Falei com 
um sacerdote, ela confessou-se, 
pois já há mais de 40 anos que 
não se confessava, e há mais de 
sete que não entrava na Igreja. 
     Hoje é uma pessoa feliz, vai 
sempre à Missa e continua com a 
sua confissão frequente. E, até os 
problemas familiares se 
começaram a resolver, um dos 

filhos que andava desesperado 
por causa de não encontrar 
trabalho, conseguiu arranjar um 
emprego e o outro que estava 
separado da mulher, reconciliou-

se outra vez com ela.  

     Glória ao Senhor!  
     Quando confiamos em Deus, 
Ele faz maravilhas, pois grande é 
a Sua Misericórdia! 
                                           (Uma Colaboradora) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- CELULISTA EM ACÇÃO 
   Como de costume, participo habitualmente na 
Célula Missionária, na minha paróquia, na qual 
se fala muito na necessidade de evangelizar e ir 

ao encontro dos mais afastados de Deus.  
    Eu lembrei-me duma Senhora, que é minha 
vizinha e amiga, que comunga frequentemente 
sem se confessar.  
     Na Quaresma falei-lhe para ver se ela se 

queria confessar, pois ia haver confissões na 
paróquia. Ela porém, disse-me que ouvia mal. 
Respondi-lhe que poderia ir lá num outro dia e 
falar mais alto com o Senhor Padre e ele a 
poderia ajudar.  
     Depois da Quaresma, encontrando-me, disse-

me que tinha aceitado o meu conselho, e, por 
isso, tinha ido confessar-se, mais uma vizinha, que 
também já há muitos anos que não se 
confessava.  

    Disse-me então que tinha voltado da confissão 
muito mais aliviada. 

  GLORIFIQUEMOS A MISERICÓRDIA DO 
SENHOR, QUE SE ALEGRA COM O REGRESSO DO 
«FILHO PRÓDIGO»!                                    (Uma celulista) 
 

PALAVRAS  ANIMADORAS 

DE S. BERNARDO 

PARA CONFIAR NA MISERICÓRDIA 
DO SENHOR 

      “...Todos cometemos muitas faltas e o 
nosso esforço ofende muitas vezes a sua 
santíssima vontade, em vez de se conformar 
fielmente com o que o Senhor deseja. 
Humilhemo-nos, portanto sob a poderosa 
mão de Deus altíssimo e procuremos 
reconhecer e apresentar sinceramente a 
nossa miséria ante os olhos da sua 
misericórdia, dizendo: curai-me, Senhor, e 
ficarei curado; salvai-me e serei salvo; e 
também: Senhor, tende piedade de mim; 
curai-me porque pequei contra Vós. 

     Depois de termos purificado o olhar do 
nosso coração com estes pensamentos, já 
não viveremos na amargura do nosso 
espírito, mas na alegria do Espírito de 
Deus”. 

 

(Continuação da pág. 1) 

fiéis prostradas diante dos 
Sacrários, para que não 
deixassem lá cair tantos e 
tantos crimes. Que ao menos 
eu O amasse e reparasse. 

Nosso Senhor disse-me 
para eu fazer um contrato com 
Ele: 
eu ir consolá-Lo e amá-Lo em 
todos os Sacrários e Ele me 
consolaria a mim em todas as 
minhas aflições e 
necessidades. 

Eu disse a Nosso 
Senhor: A quem vou eu 
consolar? Ao meu Criador, ao 
meu Amor, ao Rei do Céu e da 
Terra?!... 

E Nosso Senhor disse-
me: 

 — Que tens tu com 
isso? Escolhi-te assim. É 
debaixo da tua grande 
miséria e de teus crimes que 
Eu escondo a minha 
grandeza, a minha 
omnipotência e os raios da 
minha glória. Anda para os 
meus Sacrários, repara no 
meu silêncio, na minha 
humildade, no meu 
abatimento. Faz que Eu seja 
amado por todos, no meu 
Sacramento de amor, o maior 
dos meus Sacramentos, o 
maior milagre da minha 
sabedoria». 

«Disse-me também — 
prossegue a Alexandrina a 
8.11.1934 
— que me dizia como à 
Madalena: que eu escolhi a 
melhor parte. 
— Amar o meu Coração, 
amar-Me Crucificado é bom; 
mas amar-Me nos meus 
Sacrários, onde Me podes 
contemplar, não com os olhos 
do corpo, mas com os olhos da 
alma e do espírito, onde estou 
em corpo e alma e divindade, 
como no Céu... 
Escolheste o que há de mais 
sublime, o tempo passa, o 
tempo é breve e Eu te escolho 
um lugar no Céu muito pertinho 
de mim, assim como na Terra 
escolheste estar junto de Mim, 
nos meus Sacrários». (do «No 
Calvário de Balasar» P. Mariano 
Pinho, s.j.) 

DIZ JESUS: «DIZ JESUS: «DIZ JESUS: «DIZ JESUS: «DEIXA AGIR DEIXA AGIR DEIXA AGIR DEIXA AGIR 
A MINHA MISERICÓRDIA A MINHA MISERICÓRDIA A MINHA MISERICÓRDIA A MINHA MISERICÓRDIA 
EM TI,EM TI,EM TI,EM TI,    NA TUA POBRE NA TUA POBRE NA TUA POBRE NA TUA POBRE 
ALMA. ALMA. ALMA. ALMA. CONSENTE QUE CONSENTE QUE CONSENTE QUE CONSENTE QUE 
OS RAIOS DA GRAÇA OS RAIOS DA GRAÇA OS RAIOS DA GRAÇA OS RAIOS DA GRAÇA 
ENTREM NA TUA ALENTREM NA TUA ALENTREM NA TUA ALENTREM NA TUA ALMAMAMAMA, , , , 
TRAZENDOTRAZENDOTRAZENDOTRAZENDO----LHE LUZ, LHE LUZ, LHE LUZ, LHE LUZ, 
CALOR E VIDA.»CALOR E VIDA.»CALOR E VIDA.»CALOR E VIDA.»  
                          (Diário de S. Faustina, nº 1486) 



 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUSCORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUSCORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUSCORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS    
*** 

SANTOS « SEDENTOS»  DA  EUCARISTIA! 
 

1 - SANTO CURA 
D’ARS 
 

«Quão consoladores e suaves são 
os momentos passados com este 
Deus de bondade! Estás dominado 
pela tristeza? Vem um momento 
colocar-te a seus pés, e ficarás 
consolado. És desprezado pelo 
mundo? Vem aqui, e encontrarás 
um amigo que jamais quebrará a 
fidelidade. Sentes-te tentado? Aqui 
é onde vais encontrar as armas 
mais seguras e terríveis para 
vencer o teu inimigo. Temes o 
juízo formidável que a tantos 
santos fez tremer? Aproveita-te do 
tempo em que o teu Deus é Deus 
de Misericórdia e em que tão 
fácil é conseguir o perdão. Estás 
oprimido pela pobreza? Vem aqui, 
aonde encontrarás um Deus 
imensamente rico, que te dirá 
que todos os seus bens são teus.» 
 

2 – SANTA FAUSTINA 
 

- «Toda a minha força está em 
vós, pão vivo. Para mim seria 
difícil viver, se passasse um dia 
sem tomar a sagrada comunhão. 
Sois o meu amparo; sem Vós, 
Jesus, não sei como viver» (D. 814) 

- «Encontro-me tão fraca que, se 
não fosse a Sagrada Comunhão, 
estaria constantemente a cair. A 
única coisa que me sustenta é a 
sagrada comunhão. Dela extraio 
força e nela se encontra todo o meu 
consolo. Chego a ter medo da vida 
nos dias em que não recebo a 
Eucaristia. Receio-me a mim 
mesma. Jesus, oculto na hóstia, é 
tudo para mim. Do Tabernáculo 
tiro o vigor, o poder, a coragem e 
a luz. É aí que busco alivio nos 
momentos de aflição, e nem 
saberia dar glória a Deus, se não 
tivesse a Eucaristia no meu 
coração» (D 1037) 
- «Toda a força da minha alma 
provém do Santíssimo 
Sacramento. Passo todos os 
momentos livres dialogando com 
Ele. Ele é o meu Mestre.» (D. 1404) 

“NA EUCARISITA 
ENCONTRAMOS O 

CORAÇÃO DE JESUS 
ABRASADO DE INFINITO 
AMOR E DIGNO DE SER 

AMADO!” 
(Da tríplice coroa em honra do Sagrado Coração de Jesus) 

                 
 

3 - PADRE DEHON 
A  DEVOÇÃO  À  EUCARISTIA 

     “A Eucaristia diz-nos todo o amor de 
Nosso Senhor para connosco. Jesus encontra-
se presente: como vítima, como amigo, como 
benfeitor, como consolador. Está também como 
Nosso Rei e convida-nos a irmos até Ele: Vinde 
a Mim, todos vós (Mt.11, 28). 
     Deseja entregar-Se a nós: Desejei 
ardentemente comer esta Páscoa convosco 
(Lc.22, 15). 
     Na Eucaristia, Jesus está presente com todas 
as graças e pede que Lhe permitamos reparti-
las. Está no seu trono de misericórdia, espera 
as nossas homenagens, mas também as nossas 
orações e súplicas. 
    A Eucaristia é o mistério do amor. 
   Se David amava tanto os altares da Antiga 
Lei, nos quais se imolavam só vítimas carnais, 
como não devemos nós amar os altares 
eucarísticos! Até os pássaros encontram 
morada...junto dos vossos altares, Senhor dos 
exércitos (Sl.84, 4). 

     Vamos à Eucaristia com fé, confiança, 
abandono, amor. Jesus no tabernáculo é o 
nosso Deus: adoremo-Lo, visitemo-Lo, 
consultemo-Lo. Vamos a Ele nas nossas 
dúvidas, nos nossos temores, nas nossas 
necessidades. Abandonemo-nos à sua 
Providência paternal. Nada nos faltará, se 
n’Ele depositamos a nossa confiança.”    
( Do: Directório Espirit - SCJ – Pe. Dehon – Nº.198) 

 

4 - 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 
oficio de advogado nosso, 
oferecendo-se ao Eterno Pai como 
vitima, para alcançar-nos 
inumeráveis graças e 
misericórdias.”  

5 – BEATOS JACINTA 
 E FRANCISCO  
 

“Um dia ao sair de casa, notei que o 
Francisco andava muito devagar. 
- Que tens -  lhe perguntei – Parece 
que não podes andar! 
- Dói-me muito a cabeça e parece 
que vou cair. 
- Então não venhas; fica em casa. 
- Não fico! Antes quero ficar na 
Igreja, com Jesus escondido.” (4ª 
Memória) 

“A Jacinta gostava de, durante o 
recreio, ir visitar o Santíssimo; mas, 
dizia ela: «…Eu gostava de estar 
muito tempo sozinha, a falar com 
Jesus escondido; mas nunca nos 
deixam!»” (1ª Memória) 

 

“Se eu pudesse meter no coração de 
toda a gente o lume que tenho cá 
dentro no peito a queimar-me e fazer-
me gostar tanto do Coração de Jesus 
e do Coração de Maria! (3ª Memória). 



NOTÍCIAS  

 
1 .  Festa da Divina 
Misericórdia: 
 
     No primeiro Domingo depois da 
Páscoa, dia 19 de Abril, celebramos a 
Festa da Divina Misericórdia, na 
Igreja do Loreto – (ao Chiado, -  
Lisboa). Como sempre, a Igreja tornou-
se pequena para acolher os numerosos 
devotos. A missa da Festa foi presidida 
pelo Senhor Padre Carlos Silva, 
dehoniano, a quem muito agradecemos, 
visto estar doente o Senhor Pe. Júlio.  
     Este ano, para solenizar este grande 
dia, tivemos a preciosa colaboração do 
Maestro João Juvandes com a sua banda 
e com o seu coro, que fez com que o 
ambiente da Igreja se transformasse 
numa adoração contínua e profunda à 
Divina Misericórdia. 
     Pedimos ao Senhor Maestro e seus 
colaboradores que se dignem aceitar o 
nosso sincero obrigado pela rica 
colaboração. 
     No rosto de todas aquelas pessoas, 
parecia palpável o desejo de alcançar de 
Jesus o que Ele tinha prometido: «A 
alma que for à confissão e receber 
a Sagrada Comunhão obterá 
remissão total das culpas e das 
penas!» 
    Estamos certos que todos voltaram 
para as suas casas com o perdão 
misericordioso de Jesus e com grande 
alegria no seu coração! 
  
2 – Visita dos familiares do 
Pe. Júlio    

 
Foi-nos muito grata a visita do irmão 
sacerdote e sobrinhos do Pe. Júlio, que 
vieram de propósito da Itália para 
passar uns dias com ele. A alegria foi 
mútua e inesquecível, assim como a das 
missionárias. 
 

3 -  Quarto Domingo de 
Junho:  
    Como já é habitual, vai realizar-se no 
4º Domingo de Junho (dia 28 ), às 15 h  

  

e durante a Missa da Celebração da Divina Misericórdia, na Igreja da 
Encarnação – (ao Chiado – Lisboa), a Renovação da Consagração dos 
Antigos Colaboradores e a Primeira Consagração dos Novos.  
     Estes colaboradores, são pessoas casadas, solteiras ou viúvas, que fazem 
um voto de castidade, segundo o seu estado, procurando viver na graça de 
Deus. E assumem o compromisso apostólico, tendo sempre presente no seu 
dia a dia a necessidade de evangelizar. Para a sua caminhada e crescimento 
espiritual, esforçam-se por mensalmente, todos os segundos Sábados de 
cada mês, participar numa reunião de formação.  
 

 

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA – IGREJA DO LORETO  – LISBOA 

4 -  Peregrinação Dehoniana a Fátima:  
Vai realizar-se no próximo dia 12 de Julho. Sairemos de junto da Igreja 
de Massamá às 7.30 h, passaremos pela Rotunda do relógio, em Lisboa e 
por Alhandra.  
Como é habitual as missionárias, os colaboradores, celulistas e amigos vão 
encontrar-se em Fátima com os outros membros da Família Dehoniana, 
vindos das diferentes zonas do país. É sempre um momento muito rico de 
oração e convívio. 
 

Mensagens da Misericórdia 
(Jesus à  Irmã Josefa Menéndez) 

 

25 de Agosto de 1920 – “Fica nas minhas mãos...Não me 
interessa a tua pequenez e a tua fraqueza. O que peço é que me 
ames e que ofereças tudo para consolar o Meu Coração. Quero que 
saibas quanto te amo e que tesouros te reserva o Meu Coração. - 
Quero que descanses sem medo no Meu Coração. Olha para ele e 
verás que esse fogo é capaz de consumir tudo o  imperfeito que há 
em ti. Abandona-te ao Meu Coração e só pensa em dar-Me gosto. - 
Quero que Me ofereças tudo, mesmo o mais pequeno, para 
compensar a dor que me causam as ofensas das almas”. 

 

Caríssimos Colaboradores, Celulistas, Amigos e Benfeitores, agradecemos 
muito as vossas ofertas que nos enviais. Para facilitar deixamo-vos 
também o nosso       NIB: 003300000001743541834.        OBRIGADA ! 

* * * 

“CANTAREI... AS MISERICÓRDIAS” 
Distribuição Gratuita 
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