
 

 
 

PURGATÓRIO 
 A MISERICÓRDIA DE DEUS PURIFICA E 

PREPARA AS ALMAS PARA O CÉU. 
(Do”Purgatório- E.D.M.”) 

    

PREPAREMO-NOS PARA O DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS  
(2 de Novembro) 

 

DAI-LHES, SENHOR,  
O ETERNO DESCANSO! 

 
 

 

Uma das faltas mais grave e mais 
incompreensíveis entre nós, Católicos portugueses, é o 
abandono dos nossos defuntos. 

Quando algum membro de família cai doente, 
prodigalizamos cuidados, insistimos em repetidas visitas do 
médico, não hesitamos em procurar os melhores e mais 
custosos remédios, realizamos tudo de que é capaz a mais 
desvelada dedicação  e o mais carinhoso amor. Não há 
limites para a nossa generosidade quando se trata do corpo. 

Morre o doente. Há uma explosão de dor sincera, 
profunda, mas, bastantes vezes, imoderada. 

Faz-se o enterro com toda a pompa fúnebre, com a 
assistência de imenso número de pessoas – nenhum amigo 
se atreve a estar ausente – cobrem o caixão coroas 
riquíssimas de flores. Não poupamos despesas. 

Durante algumas semanas continuam as 
manifestações de mágoa: visitamos o cemitério, recebemos 
as visitas de pêsames.  

Passadas porém, mais semanas, voltamos à nossa 
vida normal. Todos amavelmente fazem o possível para nos 
distrair, para que não pensemos na nossa aflição. E, assim, 
procedem bem. De que serve a dor, a tristeza imoderada? 

 

Deus posto de parte 
 

Mas, nesse tempo todo, que fizemos pela alma do 
querido doente? Pouco ou nada. Não rezávamos, porque 
nos ocupávamos completa e inteiramente com remédios e 
médicos, com receios e esperanças. Nunca nos passou pela 
cabeça mandar rezar algumas Missas pelas melhoras do 
enfermo! 
E contudo Deus e só Deus dá  vida  e saúde,  Deus e só  Deus 

pode dar virtude e eficácia aos remédios. Bom é certo, e é 
nosso dever, chamar o médico e aplicar os remédios. 
Mas é simples loucura pôr de parte Deus, o autor da vida. 
A nossa obrigação manifesta é implorar de Deus auxílio, 
com as orações fervorosas e constantes, sobretudo, 
mandando rezar Missa que é o meio soberanamente 
eficaz para mover o coração do Senhor. 

Como é possível que, conhecendo nós o infinito 
valor da Missa, nos esqueçamos dela nos maiores 
atritos da nossa vida, quando é mais do que nunca 
necessária? 
  

Pecado que brada ao Céu 
  

Pior ainda, adiamos a administração dos 
Sacramentos até tarde, muito tarde, com grave risco do 
doente morrer sem eles ou de os receber quando já não 
podem produzir os seus resultados. 
 Contudo Deus instituiu este Sacramentos 
expressamente para a cura, o alívio e o conforto dos 
doentes, e produzem infalivelmente estes resultados 
contanto, claro está, que a cura não seja contra a eterna 
salvação do doente. 
 Quantas pessoas estão vivas e de saúde porque 
receberam devidamente e com tempo estes salutaríssimos 
Sacramentos; e quantas hoje jazem nos cemitérios, que 
ainda estariam bem e felizes nas suas casas, se tivessem 
recebido a Santa Unção! 
 Se porém Deus prevê que o prolongamento da 
vida de nada serviria para o bem do doente ou que seria a 
causa da sua eterna perdição, perguntamos, de que 
servem estes sacramentos neste caso? 
Servem para muito: Dão conforto e alívio ao doente, 
dissipam o medo, suavizam extraordinariamente o espírito 
do moribundo, afastam o demónio e suas diabólicas 
tentações – violentíssima na última hora – e são penhor de 
morte santa e feliz. Mais, como afirmam São Tomás e 
Santo Alberto Magno, quando os últimos Sacramentos são 
recebidos devidamente e com tempo, preparam a alma 
para entrar imediatamente no Céu, sem que mesmo talvez 
passe pelo Purgatório. Inestimável graça! 
 Quando pois adiamos de mais a administração 
dos Sacramentos aos nossos doentes: 
1º - Privamos possivelmente o nosso querido pai, ou mãe, 
irmão ou filho, de muitos anos de vida. 
2º - Negamos-lhe as graças extraordinárias que acabamos 
de mencionar. 
3º - Por nossa causa, fica longos anos no Purgatório. 
Se assim procedemos, faltamos a um dever sagrado e 
podemos cometer um crime que brada ao Céu. 
                                                                      (continua na pág. 3) 
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TESTEMUNHOS  VIVOS 
1. Conhecia-a há algum  tempo! 

   Era uma senhora de 83 anos. Um dia, numa 
das nossas conversas, descobri que não se 
confessava há mais de 60 anos. Fiquei 
preocupada e multipliquei as nossas conversas 
para que compreendesse o perigo em que se 
encontrava relativamente à salvação da sua 
alma. Os diálogos foram difíceis... Fui-lhe 
dizendo que, se recebesse Jesus na Comunhão, a 
sua vida seria melhor, viveria em paz, etc. 
Finalmente aceitou a visita de um Sacerdote 
para se confessar. A partir deste dia, a sua 
alegria continua imensa. O próprio Sacerdote 
sentiu-se tão feliz por ter sido instrumento de 
Jesus na conversão dessa senhora, que disse que 
o chamassem sempre quando houvesse casos 
semelhantes. – A senhora agora recebe todos os 
Domingos a Sagrada Comunhão na sua casa. –  
   Quero dar graças ao Jesus pela Sua Infinita 
Misericórdia. -                       Uma Colaboradora 
 

2 -Estava eu muito doente! 
Foi um momento difícil da minha vida. Nessa 
altura, travei amizade com uma senhora que se 
encontrava nas mesmas dificuldades. Nasceu 
entre nós uma amizade cristã. Tomei 
conhecimento que uma filha dela, de 27 anos, 
não estava baptizada, mas que mostrava muito 
interesse em estar. Falámos com um Sacerdote e 
começámos logo a dar-lhe a catequese 
necessária para receber o Baptismo, a 1ª 
Comunhão e o Crisma. 
   A alegria foi grande nesse dia. Mas foi ainda 
maior quando vimos que também a mãe dela se 
confessou e comungou, o que já há tantos anos 
não fazia. 
   Obrigado, Senhor, pela Vossa maravilhosa 
Misericórdia.  
         -Conheci também uma pessoa de 49 
anos. Era casada, com três filhas baptizadas, 
mas ela não o era - Preocupei-me, arranjei uns 
catequistas para ela se preparar para o Baptismo 
que recebeu, agradecida ao Senhor 
                                                      Uma amiga 

   3 – Carta animadora de uma Amiga e 
Benfeitora: 
          Já há algum tempo que ando para vos 
escrever e enviar alguma coisita para vos ajudar na 
vossa obra maravilhosa de Jesus Misericordioso. 
Calha hoje mesmo fazê-lo. 
Para além disso, quero agradecer-vos a vossa 
atenção e amor com que vos lembrais de mim nos 
meus anos...: foi um autêntico rebuçado! 
         Gosto imenso do vosso boletim pelas 
palavras sempre cheias de Luz e Amor de Jesus 
Misericordioso. Estou sempre ansiosa que chegue. 
Que Jesus derrame as Suas Bênçãos sobre vós e 
esta obra prossiga tal como foi gerada. Desejo 
estar convosco na Oração e partilha e seguir as 
palavras deste Jesus Misericordioso que é o meu 
Deus e meu tudo. Rezem também por mim e 
minha família. –  
        Despeço-me  com  votos  de  amizade   e  
2    gratidão.   -                  Assinatura:  N. N 

AS  INDULGÊNCIAS 
   Há muitos Católicos, que não conhecem as grandes riquezas espirituais, 
que a nossa Santa Madre Igreja, põe à disposição das nossas almas e das 
almas do Purgatório. Há outros que gostariam de as conhecer melhor. 
Estas riquezas chamam-se INDULGÊNCIAS. 
   O Papa Paulo VI, no dia 14 de Junho de 1968, com o Decreto da 
Sagrada Penitenciaria Apostólica APROVOU O NOVO “MANUAL 
DAS INDULGÊNCIAS” .  

O QUE SÃO AS INDULGÊNCIAS? 
 “A Indulgência é a remissão, (isto é, o perdão), diante de Deus, da 
pena temporal devida pelos nossos pecados já perdoados quanto à culpa, 
remissão que o fiel, devidamente disposto e em condições determinadas, 
alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da Redenção, 
distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações, isto é: dos 
méritos Infinitos de Cristo e dos Santos.” 
 Que quer dizer isto? - Quer dizer que, quando morremos, se não 
tivermos satisfeito toda a pena merecida pelos nossos pecados, deveremos 
satisfazê-la no Purgatório, visto que para o Paraíso se pode ir só sem 
pecado e sem pena.   -   Quem então pagará a pena? 

Será a própria alma que está no Purgatório, sofrendo com 
paciência e com esperança, e os que ainda vivem neste mundo, ganhando 
Indulgências por ela. 

Há 2 classes de Indulgências: Plenária e Parcial. 
 A Indulgência Plenária apaga toda a pena que a alma ainda tem 
para pagar; e a Indulgência Parcial apaga só uma parte da pena que ainda 
deve satisfazer. 
 Tanto as Indulgências Parciais como as Plenárias podem sempre 
aplicar-se aos defuntos por modo de sufrágio. 
 Ninguém pode aplicar as Indulgências aos vivos, por exemplo: ao 
seu marido, à esposa, ou ao filho, etc; só pode aplicá-las  a si mesmo e 
aos defuntos. 
 As Indulgências parciais podem ganhar-se várias vezes ao dia. 

A Indulgência Plenária só se pode ganhar uma vez por dia. 
 Contudo, o fiel pode ganhar outra Indulgência Plenária “NA 
HORA DA MORTE”, AINDA QUE TENHA GANHO OUTRA NO 
MESMO DIA. 
 Ganha Indulgência parcial o fiel que usa devotamente um 
objecto de piedade (crucifixo ou cruz, terço, escapulário, medalha) 
devidamente benzido por qualquer Sacerdote ou Diácono. Mas se o 
objecto de piedade tiver sido benzido pelo Papa ou por um Bispo, o 
fiel pode também ganhar uma Indulgência Plenária no dia da Festa dos 
Apóstolos S. Pedro e S. Paulo, acrescentando, porém, com qualquer 
fórmula legítima a profissão de fé ( por Ex.: o credo). 
 QUEM  PODE  GANHAR  A  INDULGÊNCIA  PLENÁRIA ? 

 - 1. Para ganhar a indulgência plenária requer-se o 
cumprimento da obra indulgenciada e das 3 condições seguintes: 
Confissão Sacramental, Comunhão Eucarística e Oração segundo as 
intenções do Sumo Pontífice (isto é, pelo Papa). 
É necessário, além disso, que não exista nenhum afecto a qualquer 
pecado, mesmo venial. 
 - 2. Podem ganhar-se várias Indulgências Plenárias com uma só 
confissão sacramental; mas com uma só Comunhão Eucarística e uma 
única oração segundo as intenções do Sumo Pontífice só pode ganhar-se 
uma Indulgência Plenária. 
 - 3. As 3 condições podem cumprir-se vários dias antes ou depois 
de realizada a obra prescrita; convém, no entanto, que a Comunhão e a 
oração segundo as intenções do Sumo Pontífice se façam no mesmo dia 
em que se realiza a mesma obra. 
            - 4. Se faltar esta plena disposição ou se não se cumprir as 
condições  indicadas,  salvo  o  prescrito  que  permite  aos  confessores  de 
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Grande   abandono 

 

Morre o doente e já está no Purgatório, está 
sofrendo suplícios severíssimos. Nunca precisou tanto do nosso 
auxílio. Pede, implora os nossos sufrágios. 

E nós? Damos larga à nossa dor. – Não temos cabeça 
(assim dizemos) para rezar, não temos tempo nem disposição 
para isso, alucinados, como estamos, com essa louca aflição! E 
a pobre alma continua a sofrer à espera dos sufrágios que não 
lhe damos. 
 Bom é e natural, ante a morte dos que nos foram 
caros, chorar lágrimas amargas; humano é sentir a falta, a 
perda do querido doente, mas lágrimas e dor que nos levam a 
abandonar o falecido na sua extrema necessidade, são falsas 
e cruéis. Quanto mais sincera é a dor mais ela nos leva a rezar. 
A dor que distrai a nossa atenção dos grandes sofrimentos dos 
nossos defuntos é ilusória. 
 Neste momento o dever imperioso é rezar e rezar 
muito e fervorosamente, é mandar rezar Missas quanto 
antes, e não uma ou duas, mas todas as que podermos 
mandar rezar. 

                 
 Não poupámos despesas durante a doença, porque 
hesitamos agora de dar a esmola insignificante para as Missas 
que são mil vezes mais necessárias e urgentes para a alma do 
que as despesas generosíssimas que fizemos para o corpo? A 
nossa conduta é incompreensível. 
 Lá vão passando semanas, meses, anos, e os nossos 
queridos entes, não têm alívio no seu sofrimento, esperando, 
mas em vão, os nossos sufrágios. 
 E durante estes meses e anos, enquanto nós estamos 
gozando de boa vida, ocupados com os nossos afazeres, 
entregues aos nossos prazeres e divertimentos, conversando 
com amigos, descansando sete ou oito horas todas as noites em 
camas macias, aquelas queridas almas estão expiando os 
seus pecados, detidas todo este tempo no Purgatório porque 
nós, repito, não lhes valemos com os sufrágios necessários, 
abandonando-as impiedosamente. 
 
Mas será tudo isso verdade ? 

Existe o Purgatório?  Não há a mais pequena dúvida a 
este respeito; e mais, é rara a pessoa que sai deste mundo tão 
santa, que vá ao Céu sem primeiro passar longo tempo nesse 
lugar de purificação. Podemos pois tomar como certo que, a 
não ser por milagre, nós também iremos passar ali um prazo 
mais ou menos longo. 
  
Quem é que nos manda crer nesta doutrina? 

 
O dogma do Purgatório: 

a). É-nos revelado na Sagrada Escritura; 
b). É, e sempre foi ensinado na Igreja; 
 

c). Todos os Católicos de todos os tempos e de todos os países 
sempre acreditaram firmemente nesta doutrina. 
   Cremos nós neste mistério? Sim, mas a crença de muitos é 
superficial, vaga, morta. A prova é que pouco fazemos para 
evitar esta purificação terrível e pouco ou nada fazemos para 
tirar dali os amigos e parentes nossos que lá estão detidos; o 
nosso descuido é tão crasso que para todos os efeitos é como se 
o Purgatório não existisse. 
 
A melhor maneira de socorrer as almas do Purgatório: 
 
   1. O meio de todos o mais eficaz, é mandar rezar, por sua 
intenção, a Santa Missa todas as vezes que for possível.  
         Se não podemos mandar rezar a Santa Missa, devemos 
assistir à Missa pela mesma intenção, sempre que seja 
possível. A Santa Missa é o mesmo Sacrifício do Calvário. 
Jesus, o Filho de Deus nasce e morre realmente todos os dias 
no Altar, dando a todos os presentes as mais ricas e abundantes 
graças, as mesmas graças que dispensou na Primeira Sexta-
feira no Calvário, diz S. Tomás. Eis o meio eficacíssimo de 
alcançar o perdão para os nossos pecados. Quantas vezes, 
deixámos de assistir a este Divino Sacrifício! Temos medo de 
fazer penitência. Mas Deus oferece-nos os Sacramentos da 
Confissão, da Comunhão e o Sacrifício da Missa para que 
tomem o lugar da penitência, para suprir o que a nossa fraqueza 
não quer ou não pode fazer. 
 2. Oferecer o Terço pelas almas do Purgatório, com as suas 
inumeráveis indulgências. É desejo ardente da Mãe Santíssima 
aliviar os seus filhos queridíssimos que estão a sofrer no 
Purgatório. 
 3. Oferecer pelas almas todos os méritos, boas obras, orações 
e indulgências de que pudermos dispor, todos os nossos 
desgostos e dores, as nossas aflições e também os nossos 
trabalhos e sofrimentos. 
4. Fazer este oferecimento: “Eterno Pai, eu Vos ofereço o 
Sangue Precioso de Jesus, Sua Paixão e Morte, com todas as 
Missas que se rezam hoje no mundo pelas almas do 
Purgatório”. 
5. A Via-sacra, mesmo a forma mais breve, é também meio 
eficacíssimo de socorrer as almas. 
- Na hora da morte, o moribundo pode ganhar a Indulgência 
Plenária por um beijo na Cruz (se rezou alguma vez na vida). 

            A vida é breve, a morte é certa, 
            E de morrer a hora é incerta.          
            É só uma alma que eu tenho; 
            E se a perco, que será?      
            Paraíso ou Inferno me tocará! 
            MEU JESUS, MISERICÓRDIA! 
            JESUS, CONFIO EM VÓS! 

IMPORTANTE: Notemos que, a existência do 
Purgatório, é mais uma manifestação da    
Misericórdia do Senhor. De facto, já que ninguém pode 
entrar no Paraíso, nem sequer com a mínima mancha de 
pecado, pois no Céu há só santidade perfeita, se não 
houvesse o Purgatório, a pessoa que morre, tendo sempre 
alguma mancha, deveria ir, necessariamente, para o Inferno. 
Mas, Deus criou o Purgatório para dar-nos a possibilidade 
de tirar da nossa alma toda e qualquer mancha e assim 
tornarmo-nos capazes de ir para o Paraíso.  
Obrigado. – Jesus, eu confio em Vós!                        3 
 
 
 



NOTÍCIAS  

 
1 .  Evangelizando pela 
internet: 
Alimentemos espiritualmente a nossa 
alma: veja e oiça o nosso padre Júlio a 
pregar pela internet sobre diversos 
temas. Para isso, visite o nosso site: 
www.mamcj.com e consulte os 
vídeos. 

 
2 – Visita ao grupo de jovens 
da paróquia da Ameixoeira 
–Lisboa:  
Foi no dia 26 de Junho, que fomos 
retribuir a visita aos jovens desta 
paróquia, onde o padre Júlio dialogou 
com eles, em grupo e 
individualmente. Comunicou-lhes 
com entusiasmo, a especial 
misericórdia do Coração de Jesus, 
para com os jovens.  
Jovens, o padre Júlio gostou muito 
de vós! Para a frente! 
No fim do encontro, vimos com 
alegria, o padre Júlio a concelebrar na 
Missa com o Sr. Padre Álvaro, 
Dig.mo Pároco. 

 
 

3 -  Recomeço das actividades 
Em Setembro retomaremos: 
•  Os nossos encontros das Células 

Missionárias; 
• Os encontros dos Segundos 

Sábados do mês para os 
Colaboradores e Amigos, em 
Massamá.  

• As Celebrações da Divina 
Misericórdia, todos os 4ºs 
Domingos do mês, na Igreja da 
Encarnação ao Chiado, Lisboa. 
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 Continuação da p. 2: INDULGENCIAS  
 

comutar quer a obra prescrita, quer as condições àqueles que, legitimamente 
impedidos, não as podem cumprir (n.28), a indulgência será apenas 
parcial. 

- 5. A condição de rezar pelas intenções do Sumo Pontífice, fica 
plenamente cumprida rezando um Pai Nosso e uma Ave-Maria pelas suas 
intenções; podem, todavia, os fiéis rezar qualquer outra oração, segundo a 
devoção e piedade de cada um.   

 

QUANDO PODEMOS GANHAR  A  INDULGÊNCIA PLENÁRIA? 
   Podemos ganhar a Indulgência Plenária (uma vez por dia), nestas 
ocasiões: 
- Fazendo a Adoração Eucarística, diante do SS. Sacramento, pelo menos 
meia hora; 
- Rezando o terço na Igreja, na família ou na comunidade; 
- Leitura da Sagrada Escritura durante ao menos meia hora; 
- Visita a um cemitério entre o dia 1 de Novembro do meio-dia, ao dia 2 de 
Novembro à meia-noite, pela intenção dos defuntos; 
- Visita a um cemitério entre o dia 1 e 8 de Novembro, rezando pela 
intenção dos defuntos. Pode ganhar-se uma Indulgência Plenária em cada 
um destes oito dias; 
- Participando numa Missa solene, de uma Primeira Comunhão ou da 
Primeira Missa de um Sacerdote ou pelo jubileu sacerdotal de 25, 50, 60 
anos; 
- Renovando as promessas do Baptismo, durante uma Vigília Pascal; 
-Adorando a Cruz, durante a cerimónia solene da Sexta Feira Santa. 
- Recebendo a bênção do Papa, mesmo recebida pela rádio ou televisão. 
- Na hora da morte, o moribundo pode ganhar a Indulgência Plenária por 
um beijo na Cruz (se rezou alguma vez na vida). 

QUANDO PODEMOS GANHAR  A  INDULGÊNCIA   
PARCIAL ?  

 O “Manual das Indulgências” apresenta Três Concessões Gerais: 
     1. “Concede-se Indulgência Parcial ao fiel que, no cumprimento dos 
seus deveres e ao suportar as dificuldades da vida, eleva a Deus a sua 
alma com humilde confiança, e junta, ainda que mentalmente, alguma 
invocação piedosa.” 
     2. “Concede-se Indulgência Parcial ao fiel que, levado pelo espírito 
de fé, se dedica a servir misericordiosamente, por si mesmo ou pelos 
seus bens, os irmãos necessitados.” 
     3. “Concede-se Indulgência Parcial ao fiel que, por espírito de 
penitência, espontaneamente, se abstém duma coisa lícita e agradável.” 
 

ALÉM  DESTAS, O “MANUAL DAS INDULGÊNCIAS” 
APRESENTA-NOS OUTRAS  70 CONCESSÕES para  ganharmos a 

INDULGÊNCIA  PARCIAL  OU  PLENÁRIA ! 
     Quem estiver interessado a conhecê-las, poderá encontrá-las no 
mesmo Manual - “ – na Editorial Apostolado da Oração – Braga.” 
Meus Irmãos, agradeçamos à Santa Madre Igreja pela graça das 
indulgências que nos purificam para entrarmos quanto antes, nós e as 
almas do Purgatório, na glória do Paraíso!  

 

 

*** 

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

 

* * * 
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