
 

  
 

O PAPA FRANCISCO E O MILAGRE 

EUCARÍSTICO DE BUENOS AIRES 
 

(De ‘Maria Fernanda Barroca) 
O actual Papa Francisco conduziu a investigação para 
comprovar um dos maiores milagres eucarísticos da história 
recente, ocorrido em Buenos Aires em 1996.  
Foi o chamado Milagre Eucarístico de Buenos Aires, onde 
uma Hóstia Consagrada se tornou Carne e Sangue. O 
Cardeal Jorge Bergoglio, Arcebispo de Buenos Aires, hoje 
Papa Francisco, ordenou que se chamasse um fotógrafo 
profissional para tirar fotos do acontecimento para que os 
factos não se perdessem. Depois foram conduzidas 
pesquisas de laboratório coordenadas pelo Dr. Castañón.  
Os Estudos mostraram que a matéria colhida da Hóstia era 
uma parte do ventrículo esquerdo, músculo do coração de 
uma pessoa com cerca de 30 anos, sangue tipo AB de uma 
pessoa que tivesse sofrido muito com a morte, tendo sido 
golpeado e espancado. Os cientistas que realizaram o exame 
e os estudos não sabiam que era material proveniente de 
uma Hóstia Consagrada, isso só lhes foi revelado após a 
análise, e foram surpreendidos porque haviam encontrado 
glóbulos vermelhos, glóbulos brancos pulsando durante a 
análise, como se o material tivesse sido colhido em directo 
de um coração ainda vivo.  
A Hóstia Consagrada tornou-se Carne e Sangue.  
Às 19h de 18 de Agosto de 1996, o Padre Alejandro Pezet 
celebrava a Santa Missa numa igreja no centro comercial de 
Buenos Aires. Como estava já terminando a distribuição da 
Sagrada Comunhão, uma mulher veio  até a ele e informou-
o que  tinha encontrado uma hóstia  abandonada num 
candelabro na parte detrás da igreja. Chegando ao lugar 
indicado, o Padre Alejandro Pezet viu a hóstia profanada. 
Como ele não pudesse consumi-la, colocou-a numa tigela 
com água, como manda a norma local, e colocou-a no 
Santuário da Capela do Santíssimo Sacramento, aguardando 
que se dissolvesse na água.  
Na segunda-feira, 26 de Agosto, ao abrir o Tabernáculo, viu 
com espanto que a Hóstia havia-se tornado uma substância 
sangrenta. Relatou o fato então ao Arcebispo local, Cardeal 
Dom Jorge Bergoglio, que determinou que a Hóstia fosse 
fotografada profissionalmente. As fotos foram tiradas em 6 
de   Setembro  de  1996,  mostram claramente que a Hóstia,  

que se tornou  um   pedaço   de    Carne   sangrenta,  
tinha  aumentado consideravelmente de tamanho.  
Análises Clínicas  
Durante anos, a Hóstia permaneceu no Tabernáculo e o 
acontecimento foi mantido em segredo estrito. No entanto, 
como a Hóstia não sofreu decomposição visível, o Cardeal 
Bergoglio decidiu mandar analisá-la cientificamente.  
Uma amostra do Tecido foi enviada para um laboratório em 
Buenos Aires. O laboratório relatou ter encontrado células 
vermelhas e brancas do sangue e do tecido de um coração 
humano. O laboratório também informou que a amostra de 
Tecido apresentava características de material humano 
ainda vivo, com as células pulsantes como se estivessem 
num coração.  
Testes e análises clínicas, concluíram: "Não há explicação 
científica"   
Em 1999, foi solicitado ao Dr. Ricardo Castañón Gomez 
que realizasse alguns testes adicionais. Em 5 de Outubro de 
1999, na presença de representantes do Cardeal Bergoglio, 
o Dr. Castañón retirou amostras do tecido ensanguentado e 
enviou a Nova York para análises complementares. Para 
não prejudicar o estudo, propositadamente não foi 
informado à equipe de cientistas a sua verdadeira origem.  
As análises concluem que a amostra provinha do tecido do 
músculo do coração de um ser humano ainda vivo.  
Cinco anos mais tarde (2004), o Dr. Gomez contactou o Dr. 
Frederick  Zugibe e pediu para avaliar uma amostra de teste, 
novamente mantendo em sigilo a origem da amostra. O Dr. 
Zugibe, cardiologista de renome, determinou que a matéria 
analisada era constituída de "carne e sangue" humanos. O 
médico declarou o seguinte:  
"O material analisado é um fragmento do músculo cardíaco 
que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo  
responsável pela contracção do coração. O ventrículo 
cardíaco esquerdo bombeia sangue para todas as partes do 
corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória 
e um grande número de células brancas do sangue, o que 
indica que o coração estava vivo no momento da colheita da 
amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora 
de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas 
do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda 
que o coração estava sob forte stress, como se o proprietário 
tivesse sido espancado."  
Evidentemente, foi uma grande surpresa para o cardiologista 
saber a verdadeira origem do tecido. Dois cientistas 
australianos, o cientista Mike Villesee e o advogado Ron 
Tesoureiro, testemunharam os testes. Ao saberem de onde a 
amostra tinha sido recolhida, demonstraram grande surpresa. O 
racional, Mike Willesee perguntou ao médico por quanto 
tempo  as  células  brancas   do  sangue  teriam    permanecido                                                                  
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TESTEMUNHOS  VIVOS 
 

1 – EVANGELIZANDO VIZINHOS  
 Há muitos anos que vivia no meu prédio, uma senhora, 
que encontrava todos os dias. O nosso encontro porém 
reduzia-se à saudação de: «bom dia» e «boa tarde». 
Nunca falávamos da Igreja e, menos ainda de coisas 
espirituais. Mas um dia, tendo sabido que o filho ia à 
catequese, comecei a falar com ela e descobri que tinha 
princípios religiosos. Ela falou-me do “Reiki”, mas falou-
me também em Jesus e que foi baptizada. O filho mais 
velho ia fazer a Primeira Comunhão, mas não baptizou o 
mais novo, por causa das despesas que iria ter. Tentei-lhe 
fazer compreender que era bom baptizar o menino e que  
podia aproveitar o dia da Primeira Comunhão do irmão. 
Não nesse dia, mas acabou por baptizar o menino.  
   Entretanto a senhora mudou para outro prédio. Um dia, 
encontrei-a e comecei a conversa: ‘Vi o seu menino na 
catequese.’ Sim, é verdade, o pai vai sempre lá deixá-lo e 
buscá-lo’. Sei que a vizinha vai à Igreja. Depois de 
alguma conversa com ela, convidei-a a ir a um grupo de 
oração e ela aceitou e gostou muito. Disse-lhe que era 
importante que ela se confessasse. Ela disse-me: «há 
muitos anos que eu não me confesso e custa-me muito». 
Disse-lhe eu: conheço um Sr. Padre que está sempre 
pronto para confessar, posso levá-la lá. Ela aceitou. 
Confessou-se e começou ir à Missa todos os Domingos. 
A alegria entrou naquela família! Gloria a Jesus 
Misericordioso!     (Uma amiga) 
 

2 – SABER PERDOAR 
Eu e a minha cunhada eramos muito amigas e davamo-
nos muito bem e até resolvemos ter as nossas casas, 
uma ao lado da outra. As casas até tinham uma entrada 
comum. Sempre nos demos bem, mas, quase ao fim de 
20 anos, ela foi começando a entrar demasiado na 
minha casa, metia-se muito na minha vida e nós 
perdemos quase a nossa privacidade. Mesmo as 
pessoas de fora se davam conta disso. Então, um dia, 
eu disse-lhe, com bons modos, que era melhor cada 
casa ter a sua entrada e assim fizemos a divisão 
ficando cada qual com o que era seu. Mas ela e o meu 
cunhado ficaram muito zangados e durante muito 
tempo insultavam-nos, falavam mal de nós e tornaram-
nos a vida muito complicada, deixando de falar 
connosco. Foi um tempo muito difícil e muito triste.  
Entretanto soube que a minha cunhada tinha ficado 
gravemente doente e falei disso com uma amiga, que 
tinha conhecimento do que se passava entre nós. Ela 
disse-me, eu vou lá consigo, mas tem que ir visitar a 
sua cunhada. Embora me tivesse custado muito, fui lá 
a casa. Ela estava realmente muito mal, na cama. 
Comecei a fazer-lhe festinhas e a falar com ela, como 
se nada tivesse acontecido, e ela também falou muito 
bem comigo. Depois acabou por ser internada no 
hospital e eu continuei a visitá-la sempre. Ela lá no 
hospital, um dia, pediu-me perdão de tudo, e disse-me 
que teria sido escusado tudo o que aconteceu e se 
tivesse pensado bem, não teria feito o que fez. Até me 
pediu para vir para minha casa quando saísse do 
hospital e eu disse-lhe que sim. Mas acabou por ir para 
a sua casa, que era ao lado da minha. Mas eu todos os 
dias ia lá várias vezes ao dia e ajudava-a em tudo que 
ela precisava. Ao fim de três anos de doença, vividos 
em concórdia, partiu para o Pai na paz de Deus e 
dos irmãos. Como é bom saber perdoar! -(Uma amiga) 
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(Continuação da pág 1) 
vivas se tivessem vindo de um pedaço de tecido humano que 
permaneceu na água. "Elas deixariam de existir em questão de 
minutos", disse o Dr. Zugibe. O médico foi então informado que a 
fonte da Amostra fora inicialmente deixada em água durante um mês 
e, em seguida, durante três anos em um recipiente com água 
destilada,  sendo depois retirada para análise.  
Dr. Zugibe declarou que não há maneira de explicar cientificamente 
este facto: "Como e porquê uma Hóstia Consagrada pode mudar e 
tornar-se Carne e Sangue humanos? Permanece um mistério 
inexplicável para a ciência, um mistério totalmente fora da minha 
jurisdição”. 
 

MENSAGEM DO CORAÇÃO DE 
JESUS 

à Serva de Deus Irmã Josefa Menéndez 
QUEM ERA?  

 

A Irmã Josefa nasceu em Madrid a 4 de Fevereiro de 1890 e 
entrou no noviciado da Sociedade do Sagrado Coração, na 
França, no dia 5 de Fevereiro de 1920. Foi rapidamente objecto 
de revelações divinas, como será, mais tarde, Santa Faustina, 
com uma missão especial: Fazer conhecer ao mundo inteiro o 
amor universal e a Misericórdia infinita do Coração de Jesus. – 
Faleceu no dia 29 de Dezembro de 1923. – O Cardeal Eugénio 
Pacelli, futuro Papa Pio XII, em 1938, autorizou a publicação de 
um livro da Irmã Josefa Menèndez: “Um Apelo ao Amor”. 

Esta Mensagem foi tirada das Comunicações que a Irmã Josefa 
Menèndez recebeu do Coração de Jesus, em várias vezes, durante 
os últimos meses dos anos 1922 e 1923. 
1 - “Quero que as almas acreditem na minha Misericórdia, que 
esperem tudo da minha divina bondade, que não duvidem nunca do 
Meu Perdão. Eu sou o Amor. O Meu Coração não pode conter a 
chama que constantemente O devora. Eu amo as almas até ao ponto 
de ter dado a vida por elas. Por seu amor quis fazer-Me prisioneiro 
no Sacrário e faz vinte séculos que permaneço aí, dia e noite, oculto 
debaixo das espécies do pão, escondido na Hóstia, suportando por 
amor, ser esquecido, a solidão, os desprezos, as blasfémias, os 
ultrajes e sacrilégios. O amor às almas impeliu-Me a deixar-lhes o 
Sacramento da Penitência, para perdoar-lhes, não uma só vez, nem 
duas, mas todas as vezes que necessitassem recuperar a graça. Ali 
espero por elas; ali desejo que venham a lavar-se das suas culpas não 
com a água, mas com o Meu próprio Sangue. 
2 - No decorrer dos séculos, revelei de maneiras diferentes o Meu 
amor aos homens e o desejo que Me consome da sua salvação. Dei-
lhes a conhecer o Meu próprio Coração. Esta devoção foi como uma 
luz que iluminou o mundo e hoje é o meio de que se valem para 
mover os corações a maior parte dos que trabalham  para estender o 
Meu Reino. Agora quero mais alguma coisa: Em troca do amor que 
tenho pelas almas, peço-lhes que em troca Me devolvam amor; 
porém não é este o Meu único desejo: quero que acreditem na 
minha Misericórdia, que esperem tudo da Minha Bondade, que 
não duvidem nunca do Meu perdão. 
3 -  Sou Deus, porém Deus de Amor. Sou Pai, porém Pai que ama com 
ternura, não com severidade. O Meu Coração é infinitamente sábio, mas 
também infinitamente santo e como conhece a miséria e a fragilidade 
humana, inclina-Se para os pobres pecadores com Misericórdia infinita. 
Sim, amo as almas depois que cometeram o primeiro pecado, se vierem 
a pedir-Me humildemente perdão. Amo-as ainda depois de chorar o 
segundo pecado e, se isso se repetir, não digo um bilião de vezes, mas 
milhões de biliões de vezes; amo-as e perdoo-lhes sempre, e lavo no 
mesmo Sangue o último pecado como o primeiro! 



A  VIÚVA 
Este é um tema maravilhoso. Pensei, de facto, que se prestaria a muitíssimas 
reflexões, todas elas belas e úteis para a nossa vida espiritual, mas limitemo-
nos ao ambiente familiar. 

A  Viúva, hoje,  na família: 
- Poderia ser vista no seu novo estado: o de viuvez. Quantos problemas novos 
surgem, logo a seguir ao desaparecimento do marido...; a vida parece não ter 
mais sentido! 
- Poderia ser vista no seu novo relacionamento com os filhos..., que ficaram 
órfãos do pai... 
- Poderia ser considerada no seu relacionamento com a nora, com o genro, 
com a sogra ou com o sogro... 
- Mas também a viúva poderia ser vista, sempre dentro da família, na sua 
caminhada espiritual... 
- Hoje prefiro ver convosco a VIÚVA   neste seu dever de Crescer 
Espiritualmente, através de uma vida de abandono à Vontade do Pai! 
 Há viúvas que, perante o sofrimento, se abatem, desanimam; fecham-
se em si próprias, egoisticamente, sem se importarem se o seu 
acabrunhamento está destruindo lentamente toda a sua família: filhos, genros 
ou noras que não têm ‘culpa’ de ela ter ficado viúva!!! 
 A uma pessoa destas poderíamos aplicar as palavras que João Paulo II 
disse na homilia de Natal de 1979. Dizia ele: “Quantas vezes o homem é 
esmagado pelo próprio destino. Quantas vezes, é prisioneiro dele... Quantas 
vezes, está próximo do desespero e se sente ameaçado, na própria 
consciência, pelo sentido da própria humanidade. E quantas vezes, apesar de 
todas as aparências, o homem continua insatisfeito de si mesmo”. 
 A realidade é esta: o sofrimento existe na nossa própria vida! De 
facto, ‘É coisa habitual dizer que a vida de todos está tecida também de 
sofrimento, de dor. A dor é como um vestido: ou de uma cor ou de outra, 
todos o devem vestir’.  
A Verdadeira vida nasce da dor e desenvolve-se na dor. 
“A história de não poucos convertidos mostra-nos como, não poucas vezes, a 
dor , o sofrimento foi o caminho que o Senhor escolheu para trazer para Si 
tantas almas que procuravam a Deus, o ABSOLUTO” . 

Uma viúva que se entrega a um estado de vitimismo porque não 
entende o valor do sofrimento, viverá impaciente ao máximo com tudo e 
com todos... 
 A ela poderíamos sugerir  o conselho de São Francisco de Sales.
 “Para te dares bem com o teu próximo  ( com os teus familiares...), 
precisas de 5 coisas: - 1º - de um copo de ciência; 2º - de uma garrafa de 
sabedoria; 3º – de um barril de prudência; 4º – de uma pipa de consciência; 5º 
– e de um mar de paciência! 

Uma viúva destas também não aceitará facilmente nem sequer a sua 
velhice. Quer dizer: Quando se der conta que a sua vida corre rapidamente 
para o fim, exactamente como um barquinho de papel posto no riacho por 
mãos infantis, ou quando, dolorosamente, constatar que os seus sonhos de 
grandeza, de vaidade, de autonomia ficam destroçados ou enrolados  como 
uma folha seca atirada ao lume, se a sua vida não tiver sido  plasmada com 
uma contínua dose de espírito de abandono à Vontade do Pai do Céu, 
dificilmente viverá feliz nos últimos tempos da sua vida. Queixar-se-á 
facilmente de não ser aceite pelos outros. Neste caso ela mereceria a 
repreensão que Paul Claudel dirigiu a um jovem que sempre se queixava: 
“Meu rapaz, não te inquietes demasiado por não seres compreendido pelos 
outros; antes, pergunta-te  a ti mesmo o que é que tu fazes para compreender  
e suportar os outros “! 
          No entanto esta viúva SOFRE e precisa de resolver o problema do seu 
sofrimento! Perante a doença, esta realidade que pode matar completamente a 
sua alegria, que pode despedaçar radicalmente os seus ideais, como se 
comportará ela? Onde encontrará a solução do seu sofrimento? O mundo 
materialista e  hedonista  não sabe dar uma resposta ao problema da dor. Só o 
mundo cristão, só a nossa fé pode dar uma resposta ao problema do 
sofrimento: Chama-se: ABANDONA-TE À VONTADE DO  PAI ! 
 

“Não há nada 

de tanto valor 

como sofrer 

em união com o 

Meu Coração.” 
(Jesus à Ir. Josefa Menéndez) 

 

Caríssima VIÚVA,  se por acaso te 
sentires ainda envolvida na dor, peço-te que 
não te deixes destruir pela tristeza. 
Abandona-te, com grande confiança, à 
Vontade do Pai que é sempre melhor do 
que a nossa. O teu marido foi chamado 
pelo nosso Pai, clemente e compassivo; ele 
diz-te, com Santo Agostinho: 

Se me amas, não chores! 
“Se conhecesses o mistério imenso 

do Céu, onde agora vivo, este horizonte sem 
fim, esta luz que tudo reveste e penetra, não 
chorarias, se me amas! 
Estou já absorvido no encanto de Deus, na 
Sua infindável beleza. Permanece em mim 
o teu amor, uma enorme ternura que nem tu 
consegues imaginar. Vivo numa alegria 
puríssima. 
     Nas angústias do tempo, pensa nesta 
casa onde um dia estaremos reunidos para 
além da morte, matando a sede na fonte 
inesgotável da alegria e do amor infinito. 
Não chores, se verdadeiramente me 
amas! ( S. Agostinho). 

* 

Irmã,  aproveita o tempo de vida que o 
Senhor ainda te dá para preparar-te para o 
grande encontro que terás com o teu 
querido marido; purifica mais ainda a tua 
alma. Aquelas faltas, grandes ou pequenas, 
que cometeste com o teu marido, com os 
teus filhos, se ainda não o fizeste, confessa-
as todas no sacramento da penitência, para 
que sejam todas destruídas na Misericórdia 
Infinita de Deus Pai e agora estarás em paz  
para começares uma vida nova: vida de 
oração, com a Santa Missa frequente, pela 
alma do teu marido e para ti; vida de 
apostolado ao serviço da Igreja e dos mais 
afastados da prática religiosa; vida de 
prática das obras de misericórdia 
corporais e espirituais, vida agregada a 
organismos paroquiais etc. É VIDA 
NOVA, CHEIA DE PAZ!  – Desejo-te 

tudo isto de coração!                                 3 
 

 



NOTÍCIAS  

 
3.000.000 

TRÊS MILHÕES 
Os nossos VÍDEOS nos dois canais, 
mamcjcom e eparatijesus, estão a atingir os 
três milhões de visualizações. Glória ao 
Senhor! 
2 -  ECOS DOS NOSSOS VÍDEOS NO 
YOUTUBE 
1.  Sobre os vídeos do Padre Júlio 
Pertenço à Renovação Carismática Católica, 
porém me identifico muito com os 
ensinamentos e videos do Padre Júlio Gritti, 
inclusive tenho levado estas mensagens nos 
Grupos de Oração. 
Fique com Deus! Obrigado. 
2.  De diversos vídeos 
- «Bela formação, Viva a mãe de Deus!» 
- «Linda oração, me deixa cheia de confiança, 
amém.» 

- «Muito bonita esta oração! Adorei!» 
- «Ótimo, gostei muito.» 
3. O vídeo, Terço da Divina Misericórdia,  
«Muito lindo e misericordioso estou-o 
rezando há mais de um mês e me trouxe 
grande conforto, serenidade obrigada meu 
Deus por nunca nos desamparar!» 

4. O Vídeo sobre o Terço do Rosário  
- «Lindo, lindo de mais, amei, estou orando os 
terços com vocês, muito obrigada, ainda bem 
que tem gente como vocês. Deus é 
maravilhoso, Deus os abençoe sempre e que 
cada dia mais o Pai salve muitas almas! 
Amém! Beijocas mil para todos vocês.» 
- «Gosto de rezar o terço na companhia deste 
vídeo.obrigada! É uma companhia.» 

- «Gosto imenso deste video e com ele rezo o 
terço todos os dias; me ajuda a rezar o terço 
este vídeo» 
- «Eu gostei muito, pois agora vou aprender a 
rezar o terço bem certinho e também não 
rezarei só.» 

- «Obrigada, Senhor, por mais esta 
oportunidade de oração.» 

- «Gostei muito de rezar este terço com meus 
irmãos portugueses» 

3. ATRAVÉS DO MEOKANAL 
As pessoas que vêem televisão pela MEO (com 
BOX) podem aceder aos nossos canais, 
carregando na tecla verde do comando e 
escrevendo o respectivo número e de seguida 
carregando no OK. Pode visualizar os nossos 
vídeos:  - Canal geral: 360008 
              - Canal de Oração: 755000 
              - Canal P. Júlio Gritti: 457000 
              - Canal Palavra de Deus:113000 
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 4. RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS COLABORADORES 

 
Ocorreu no 4º Domingo de Junho, na Igreja de Nossa Senhora da 
Encarnação. Como sempre, foi um dia de grande alegria e de Festa. Uns 
reafirmaram o seu SIM a Jesus Misericordioso e uma fez o seu 
compromisso pela primeira vez. Glória ao Senhor! 

 
Também, nesse dia, agrdecemos a Deus, pelos 63 anos de Ordenação 
Sacerdotal do Sr. Padre Júlio Gritti! 

 
 

5. 89 ANOS DE VIDA DO PADRE JÚLIO 
Foi no dia 29 de Julho, depois da Santa Missa cantámos os Parabéns ao Sr 
Padre Júlio. E agradecemos muito, por continuar a estar no meio de nós, 
para nos animar na caminhada para a casa do Pai! 

 
***** 

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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