
REFLEXÃO
 

A MISERICÓRDIA 
DIVINA E HUMANA

 

     Dos sermões de S. Cesário, Bispo  (Sec. VI 
das Horas) 

   Bem-aventurados os misericordiosos
alcançarão misericórdia. Dulcíssima é esta palavra 
«misericórdia», irmãos caríssimos; mas s
nome, quanto mais não o será a própria realidade?
   Todos os homens querem misericórdia
infelizmente nem todos procedem de modo a merecê
   Todos a desejam receber, mas poucos a querem 
praticar. 
   Ó homem, com que coragem ousas pedir o que recusas 
dar aos outros? Quem deseja alcançar misericórdia no
céu, deve praticá-la neste mundo. 
  Por conseguinte, irmãos caríssimos, já que todos 
desejamos misericórdia, façamos dela a nossa advogada 
neste mundo para que no outro ela nos liberte.
   Efectivamente, é através da misericórdia praticada 
na terra que se chega à misericórdia do céu.
a Escritura: Senhor, até ao céu se eleva a vossa 
misericórdia. 
   Existe, portanto, a misericórdia terrena e humana, e 
a misericórdia celeste e divina. 

Qual é a misericórdia humana?
A que atende 
às misérias 
dos pobres.  
 

 

    

     E qual é a misericórdia divina?
dúvida, a que te concede o perdão dos pecados. 
   Tudo o que dá a misericórdia humana durante a nossa 
peregrinação sobre a terra, a misericórdia divina a retribui na 
pátria. Deus, neste mundo, tem frio e fome na pessoa de 
todos os pobres, como Ele mesmo disse: Tudo o que fizestes 
a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes.
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E qual é a misericórdia divina? Sem 

dúvida, a que te concede o perdão dos pecados.  
Tudo o que dá a misericórdia humana durante a nossa 

terra, a misericórdia divina a retribui na 
pátria. Deus, neste mundo, tem frio e fome na pessoa de 
todos os pobres, como Ele mesmo disse: Tudo o que fizestes 
a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes. 

    O mesmo Deus que se digna recompens
quer receber na terra. 
   Que espécie de gente somos nós?
   Quando Deus dá, queremos receber; mas quando 
pede, não queremos dar. Quando um pobre tem fome, 
é Cristo que passa necessidade, como Ele próprio 
disse: Tive fome e não Me destes de come
desprezes portanto, a miséria dos pobres, se 
queres esperar confiadamente o perdão dos 
pecados. Agora irmãos, Cristo passa fome; é Ele que 
Se digna passar fome e sede na pessoa de todos os 
pobres; e restitui no céu, o que recebe cá na terra.
Pergunto-vos, irmãos:  
   Que quereis ou que buscais quando vindes à 
igreja? Certamente quereis e buscais misericórdia. 
Dai, portanto, a misericórdia terrena e recebereis a 
misericórdia celeste. O pobre pede
a Deus; ele pede um pouco de pão, tu
eterna. Dá ao pobre, para mereceres receber de 
Cristo. Ouve as suas palavras: Dai e recebereis. Não 
compreendo como te atreves a esperar receber aquilo 
que não queres dar. Portanto, quando vindes à igreja, 
dai esmolas para os pobres, sejam el
segundo as vossas possibilidades.
 

****

Disse Jesus a Santa Fautina:
escreve que «…muitas almas às vezes se 
preocupam por não possuirem bens 
materiais, para assim praticar a 
misericórdia. De facto, tem um mérito 
muito maior a misericórdia d
para a qual não é preciso ter licença 
nem armazém e que é acessivel a todos. 
Mas, se a alma não praticar, de um ou 
outro modo, a misericórdia, não há
alcançar a Misericórdia no dia do Juízo. 
Oh, se as almas soubessem armazenar 
os tesouros eternos, não seriam 
julgadas, e antecipar
julgamento com 
misericórdia!» (D 1317)
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Cristo. Ouve as suas palavras: Dai e recebereis. Não 
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que não queres dar. Portanto, quando vindes à igreja, 
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segundo as vossas possibilidades. 

**** 

Disse Jesus a Santa Fautina: 
muitas almas às vezes se 

preocupam por não possuirem bens 
materiais, para assim praticar a 
misericórdia. De facto, tem um mérito 
muito maior a misericórdia do espírito, 
para a qual não é preciso ter licença 
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alcançar a Misericórdia no dia do Juízo. 
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– Julho - Set. - 2009 



TESTEMUNHOS  VIVOS 
 

1- PEREGRINAÇÕES A PÉ A FÁTIMA: 
Já há alguns anos que acompanho grupos 

de peregrinos que vão a pé a Fátima. Nessas 
peregrinações não me limito simplesmente a 
prestar um serviço material, como por exemplo, 
preparar a alimentação para eles, mas procuro 
também ajudá-los espiritualmente. Conversando 
com eles, descubro irmãos muito afastados da 
prática religiosa. Foi assim que, numa dessas 
peregrinações a pé, conheci uma Senhora que 
muito precisava de reconciliar-se com o Senhor. 
Havia muitos anos que não se confessava. Tentei 
animá-la para se dispor a confessar-se. Foi um 
pouco difícil ao princípio para convence-la. 
Finalmente se confessou e cheia de alegria, ela 
própria dizia: «julgava que era mais difícil».  

Ficou muito feliz dizendo que vale a pena 
participar nestas peregrinações que nos ajudam a 
libertar-nos do peso da nossa consciência culpada, 
através do perdão e da Misericórdia de Deus. 

(Uma Colaboradora) 

2- ENCONTROS EM NOME DE CRISTO 
2.1. Eu era já crente em Deus, mas, no entanto, 
pedia todos os dias, nas minhas orações, que Deus 
me ajudasse a encontrar pessoas para dar 
testemunho d´Ele. 
   Quando um dia, encontrei uma Missionária  que, 
me disse que iríamos reunir para falar de Deus e 
que me daria o apoio necessário sobre a fé 
verdadeira em Seu Filho Jesus Cristo, agradeci 
logo por esta belíssima oportunidade. 
   Estes Encontros deram-me muita força e fé em 
Deus e, ainda, me ajudaram a tomar a decisão de 
me confessar, o que de facto fiz, pois não o fazia 
já há cerca de 30 anos. 
Glória a Deus pela sua grande Misericórdia!  
                                            *****                 A. 
     2.2.  Foi através do convite de uma amiga, que 
comecei a participar, nas tardes de 3ª feira, NUM 
ENCONTRO  NA IGREJA DE MASSAMÁ, 
orientado por uma Missionária. 
    São Encontros maravilhosos, em que todos 
podem participar com os seus testemunhos, em que 
cada um  ouve a voz do outro, em que todos 
cantam, rezam e em que cada um aprende algo 
mais sobre a Palavra de Cristo, através da leitura 
de  excertos da Bíblia, escritos pelos Apóstolos, ou 
ainda pelas dissertações proferidas pela 
Missionária. 
   Frequentando-os, sentia que eram algo de 
renovador na minha vida, pois ajudavam-me a 
avivar a minha fé em Deus, a olhar para os 
problemas de outra forma e, até, me levaram à 
Confissão, algo que não fazia há 10 anos. 
     É importante que um amigo leve um amigo, um 
vizinho ou alguém que possa e queira vir a beneficiar da 
sã comunicação que ali nos é transmitida. 

VENHA ! OUÇA ! EXPERIMENTE !  
Decerto Gostará!                                                N.. 
 

   

A IMAGEM DE JESUS MISERICORDIOSO 
(DO DIÁRIO DE SANTA FAUSTINA) 

“À noite, quando me encontrava na cela, vi Jesus com 
uma túnica branca: A sua mão direita erguida para abençoar e a 
outra tangendo a veste junto ao peito. Do lado entreaberto da 
túnica emanavam dois grandes raios de luz, um <de tom> 
vermelho e outro pálido. Contemplava o Senhor em silêncio, a 
minha alma paralisada de temor, mas também num enorme 
júbilo. 
     Passado um instante, Jesus disse-me: Pinta uma Imagem 
conforme a visão que te aparece, com a inscrição: «Jesus, 
eu confio em Vós». É Meu desejo que esta Imagem seja 
venerada primeiramente na vossa capela e <depois> em 
todo o Mundo. (47) 

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. (48) 

    “Os dois raios representam o Sangue e a Água: o 
raio pálido significa a Água que justifica as almas; o raio 
vermelho significa o Sangue que é a vida das almas...” (D. 
299) 
 

«Desejo 

que a 

Imagem 

seja 

publica-

mente 

venerada.» 

(414) 

 

 

 

«Há 

muitas 

almas 

atraídas 

ao Meu 

amor 

através 

dessa 

Imagem» 

(D. 1379) 

    “Por meio dessa Imagem hei-de conceder muitas graças 
às almas; que toda a alma tenha, por isso, acesso a ela” (D. 
570). 
            “Ofereço aos homens um vaso, com o qual  devem 
vir  buscar  graças  à  fonte da Misericórdia. Esse vaso é 
esta Imagem com a legenda: «JESUS, EU CONFIO EM 
VÓS»”(327)». 

    

     « A GRANDEZA DESSA IMAGEM NÃO ESTÁ NA 
BELEZA DA <COR DA> TINTA NEM <NO TRAÇO> DO 
PINCEL, MAS NA MINHA GRAÇA. » (D 313) 



O Pe. DEHON FALA-NOS 
DA EUCARISTIA 

 

   “Na Eucaristia, Jesus oferece-nos o modelo da 
nossa vida interior: Aí, a Sua vida é principalmente 
escondida, silenciosa, amorosa e sacrificada. Assim 
deve ser a nossa. 

   A Eucaristia é, ao mesmo tempo, sacrifício e 
sacramento; é também o meio pelo qual Jesus habita 
connosco e reina entre nós. 

   O Sacrifício eucarístico é oferecido quotidianamente 
sobre o altar e diante da cruz. Nele Jesus dá-nos o exemplo 
do sacrifício e da imolação. 
   Gosta de se dar a nós na comunhão. Torna-Se de bom 
grado alimento das nossas almas; suspira pelo momento de 
vir até nós. Devemos também nós ansiar por recebê-l’O. 
   Jesus encontra as Suas delícias em habitar entre 
nós, mesmo à custa de expor-Se a todos os 
esquecimentos e também a todos os ultrajes. 

   Convida-nos a visitá-l’O com confiança e amor. 
Amamos nós ardentemente os seus altares e 
tabernáculos? 

  Visitamo-l’O de boa vontade? Gostamos de 
testemunhar-Lhe, aos pés do altar, o nosso amor, o 
nosso reconhecimento, a nossa compaixão? 

( Do: Directório Espiritual , SCJ – Pe. Dehon – n.º 39). 

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

 

O POBRE MAIS RICO 
     “Na Eucaristia, Senhor, és o pobre mais pobrezinho, o 
pobre por excelência... 
     Já não és a criança da manjedoira do presépio, 
     Já não és o exilado fugitivo do país do faraó, 
     Já não és o carpinteiro da pequena aldeia com má fama, 
     Já não és o apóstolo, palmilhando terras sem ter onde 
reclinar a cabeça, 
     Já não és o moribundo no alto da Cruz, 
     Já não és homem despojado de tudo, sem nada para Ti... 
     És muito menos que tudo isso... 
  
 Na Eucaristia és pão, és vinho,  
Reduziste-Te a um «qualquer coisa», aniquilaste-Te ao mais 
profundo, 
ao mais escondido, ao mais humilde,  
ao mais fraco, ao mais vulnerável,  
ao menos atraente, menos forte,  
menos sedutor, aparentemente menos eficaz... 
 Na Eucaristia, és o pobre mais rico em pobreza. 
 Deixa-me aprender contigo, cada dia, na Eucaristia, 
a divina arte de me esconder, e de me tornar rico com a tua 
pobreza.”  
 
(de “Senhor, ensina-nos a rezar”, Dário Pedroso AO- 
Braga). 

 

 

JESUS  PRESENTE 
NA HÓSTIA 

 
      Muitos cristãos suportam grandes 
fadigas a expõem-se a inúmeros 
perigos para visitar os lugares da 
Terra Santa, onde o nosso bondoso 
Salvador nasceu, padeceu a morreu. 
     Nós, porém, não precisamos 
fazer uma viagem tão longa nem 
expor-nos a tantos perigos; o 
mesmo Senhor reside pessoalmente 

 
 

S. Afonso Mª Ligório 

junto de nós, na igreja, a poucos passos das nossas casas. 
Julgam-se muito felizes os peregrinos -diz Sao Paulino- por 
poderem trazer dos lugares santos um pouco de terra do 
presépio ou do sepulcro, onde foi sepultado Jesus; e nós, 
com que ardor não devemos visitar o Sacramento, onde 
se acha o mesmo Jesus em pessoa, e isso sem fadigas nem 
perigos para nós? 
   Uma pessoa piedosa, a quem Deus concedera um grande 
amor ao Santíssimo Sacramento, exprimia numa carta, entre 
outros, estes pensamentos: "Reconheci que todo o bem que 
possuo, ao Santíssimo Sacramento o devo. Dei-me e 
consagrei-me inteiramente a Jesus sacramentado. Vejo 
uma multidão imensa de graças que não são recebidas, 
porque não se recorre a este divino sacramento. E no entanto, 
vejo que Nosso Senhor tem grande desejo de distribuir as 
suas graças neste sacramento. Divino mistério! Hóstia 
sagrada! Onde manifestou Deus melhor o seu poder? 
Esta hóstia encerra tudo o que Deus fez por nós. Não 
invejemos os bem-aventurados, porque temos aqui na 
terra o mesmo Senhor com mais maravilhas do seu amor 

   Fazei que as pessoas com quem tratais se consagrem 
sem reserva ao Santíssimo Sacramento.  

   Eu falo assim porque este divino mistério me transporta e 
extasia. Não posso deixar de falar dele, pois merece tanto o 
nosso amor. Já não sei o que fazer por Jesus sacramentado". 
Assim termina a carta. 

Anjos de Deus, viveis abrasados de amor diante 
daquele que é vosso e meu Senhor; e, contudo, não é por 
vosso amor que este Rei do céu está sob as especies da hostia 
consagrada, mas por amor de mim. Deixai-me, pois, anjos 
amantíssimos, deixai-me arder e consumir do ardor que vos 
devora, para que vivamos juntamente abrasados nas mesmas 
chamas. 
   Meu Jesus, fazei-me conhecer as grandezas do vosso amor 
para com os homens, a fim de que, a vista de tão grande 
amor, aumente sem cessar em mim o desejo de vos amar e 
agradar 
   Aceitai, Pai Eterno, esta fraca homenagem que a mais 
miseravel das criaturas vos rende hoje em reparação dos 
ultrajes feitos ao vosso Filho no Santissimo Sacramento; 
aceitai-a em união com a honra infinita que Jesus Cristo vos 
rendeu na cruz e todos os dias vos rende sobre os altares.  
   Que bom se eu pudesse, meu Jesus, inspirar a 
todos os homens um ardente amor pelo vosso 
adorável Sacramento! 
 



NOTÍCIAS  

 
1 .  Bela noticia! 
«Células Paroquiais de 
Evangelização» 
     «O Conselho Pontifício para os 
Leigos entregou o decreto que 
permite a experimentação das 
«Células Paroquiais de 
Evangelização». Esta organização 
pretende redescobrir a experiência 
de anunciar o Evangelho a um 
pequeno grupo com vínculos 
familiares, de amizade ou de 
interesses comuns, que se reúne 
semanalmente.»  
 (Voz da Verdade, 7 de Junho de 2009) 
 

2 – Pequenos grupos  
    Em várias Paróquias do 
Patriarcado de Lisboa, existem já há 
anos pequenos grupos chamados 
«CÉLULAS MISSIONÁRIAS», 
orientadas pelas Missionárias do 
Amor Misericordioso do Coração de 
Jesus. 

 
Grupo de Massamá 

     É maravilhoso notar como, no dia 
marcado para a reunião, todos os 
CELULISTAS, se sentem felizes por 
este momento de oração, reflexão e 
partilha, que os estimula no seu 
crescimento espiritual e no desejo 
de evangelizar os irmãos mais 
afastados do Senhor. 

 
Grupo de Mira Sintra 

NOTA: Se algum dos nossos 
leitores gostasse de fundar na sua 
paróquia uma «CELULA 
MISSIONÁRIA», entre em 
contacto com as Missionárias.  

 3 -  Renovação da Consagração dos Colaboradores 

  
    Realizou-se no 4º Domingo de Junho, na Igreja de Nossa 
Senhora da Encarnação - Lisboa (ao Chiado). Foi com grande 
alegria e entusiasmo, que mais uma vez os Colaboradores das 
Missionárias do Amor Misericordioso do Coração de Jesus 
renovaram a sua consagração e o seu compromisso apostólico. 
 
 

4. Celebrámos o 59º aniversário de ordenação sacerdotal do 
Padre Júlio e  o  seu 85º ano de nascimento 

  
       Foi com grande alegria, que no dia 
25 de Junho, celebrámos mais um ano de 
ordenação sacerdotal do Senhor Pe. 
Júlio. Já são 59 anos de generoso 
ministério ao serviço de Deus e dos 
irmãos.                  **** 
     No dia 29 de Julho, após a Eucaristia 
das 19 h, em Massamá, tivemos a 
possibilidade de lhe cantar, com grande 
júbilo, os parabéns pelos seus 85 anos 
de vida. O convívio foi alegre! 

 

 
 
 

5 -  Recomeço das actividades 
a) Todos os segundos Sábados: 15 h Encontro de Formação 
para os Colaboradores e para todos os que desejam aprofundar a 
sua vocação cristã e a espiritualidade dehoniana. 
b) Todos os 4os Domingos: Celebração da Divina 
Misericórdia, na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação - 
Lisboa (ao Chiado): 15 h Missa, seguida de Adoração Eucarística.   
EVANGELIZE, TRAZENDO OS SEUS FAMILIARES E AMIGOS! 

 

*** 

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

 

* * * 

 

“CANTAREI... AS MISERICÓRDIAS” 
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