
MÍSTICA E PROFECIA DA IRMÃ MARIA RITA DE JESUS     

Ao começar a escrever este pequeno artigo sobre a Irmã Rita de Jesus, 
olhei para o calendário e vi que o santo do dia era Santa Gertrudes Magna.

Nos escritos da Irmã Rita de Jesus, as suas célebres agendas, muitas ve-
zes Jesus a denomina, “minha Gertrudes”. Logo no inicio dos seus escritos, 
descrevendo os seus arroubos místicos, podemos ler na agenda nº2:

 “[56] Minha Amada Gertrudes! Agora sou Eu! Que quero escrever!! Até agora 
foi o Pai!!! Agora sou Eu!” “[70] Minha Gertrudes. Amas-me tanto! Estás tão tris-
te! Então não te alegras?!”

“[84] Escolhi-te! No meio de biliões das almas!!! Para que me amasses como 
minha Mãi! Depois de Gertrudes! Foste tu a terceira Mãi!!!”

Ao longo dos seus escritos, surgem-nos re-
ferências a esta Santa Gertrudes, vulgarmente 
conhecida por Magna ou de Helfta.

Desta religiosa beneditina e mística, nas-
cida na Alemanha em 6 de Janeiro de 1256 
e que morreu em Helfta, perto de Eisleben, 
Saxônia, em 17 de Novembro de 1301 ou 
1302, pouco conhecida na prática devocio-
nal dos portugueses, sabemos pelos seus 
escritos:

O “Legatus Divinae Pietatis“ e os “Exercícios de Santa Gertrudes” e o “Liber 
Specialis Gratiae” de Santa Matilde, é evidente que Gertrudes é a principal, 
senão a única, autora deste último livro. A principal característica da piedade 
de Santa Gertrudes é a sua devoção ao Sagrado Coração, símbolo daquela 
imensa caridade que impelia o Verbo a fazer-se carne, a instituir a Sagrada 
Eucaristia, a levar sobre Si os nossos pecados e, morrendo na Cruz, a ofere-
cer-se como vítima e sacrifício ao Pai Eterno.

0nde teria a Irmã Rita de Jesus, conhecido esta mística e religiosa como 
ela? Atrevo-me a apontar a América do Sul, para onde foi enviada em missão 
a 26 de Julho de 1924 mais propriamente para a Argentina, onde exerceu a 
sua missão na diocese de Santa Fé.  Porquê esta fundamentação? Em cum-
primento a uma petição do Rei da Espanha, Santa Gertrudes foi declarada 
Padroeira das Índias Ocidentais; e o seu culto estende-se por toda a América 
Latina.

Toda a vida da irmã Rita foi marcada, por uma intensa vida mística e activa.
Na mística, podemos afirmar, que seguiu as 3 vias da vida espiritual:
A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva.
Podemos encontrar nos seus escritos, que por vezes são desabafos, a pri-

meira via purgativa:

Agenda nº7 
[38] Agora chega ao termino e é preciso a intensidade!!! Agora é a crucifixão!!! 

Agora é a morte!!! Agora é (o ultimo suspiro!) agora (a ida para o Céu!!!) Tudo se 
faz mal e mal mas não há outro objectivo senão a encuria (da alma!) que nada fez 
perfeito!! Agora são as deficiências!!! 

[63] Eu só quero uma cousa Cautela! Não quero mais sofrimento! Não quero 
mais rancor!! Não quero mais atritos! Amas-Me tanto!!! Que não quero que vejas 
mais tempo a indeferença! Amas-Me tanto! Que só tu Amas-Me mais que todo 
o Organismo!!!

Por estas duas citações, entre muitas, da penitência e do purgar as suas 
imperfeições, para um conhecimento de Deus e de si própria, podemos identi-
ficar a via purgativa na vida da Irmã Rita de Jesus.

Depois de percorrer esta via ao longo da vida, entra na via iluminativa, como 
podemos constatar na agenda nº12:

[8] Senhor e Redemptor!!! coragem no Calvario! coragem na amargura! cora-
gem no sofrimento atroz !!! sempre Me despensou !! Oh! Senhor dos exercitos Oh! 
Real Protector! Cumulas a alma de afagos embalas no sofrimento mais terrivel!!!

Podemos por esta citação, constatar que a religiosa, tenta identificar-se com 
Cristo crucificado, como caminho na via iluminativa.

Por fim, da via unitiva podemos encontrar muitas e variadas expressões. 
São delas exemplo na agenda nº20:

[1] Meu Deus! meu Senhor! Senhor Omnipotente! Creador do Ceu! e da terra! 
Senhor Pai! Deus Eterno! aos vossos Pés! Real [2] Senhor! Pai de Mesericordia! 
Quem como Deus?! Quem como Deus?! Quem como Deus?! Só vós Real Senhor 
só vós Real Senhor! só vós Real Senhor! Sois o soberano [3] Senhor! e Rei!!! 
de todas as cousas creadas! e não creadas! sois o Sumo Bem! que arrebata as 
almas ao Infinito!!!!! Quem como Deus! Altissimo Senhor!!! Creador!!! 

[121] Minha amada Gertrudes amas mais o teu Deus Serafim!!! do que jamais 
o amaste! no entanto o teu amor sempre a Deus Omnipotente! era diferente!!! de 
todo o Mundo!! [122] porque te abismavas Deus feito creança!!! Ceus! e terra! 
pasmai-vos!!! Deus feito creancinha!! aonde tudo! se abate!!! 

[192] Minha amada Gertrudes amas-Me tanto como então agora vejo como 
és sempre amada Real adeus teu Deus humanado teu Protector e amor Divino 
Reizinho

Termino não resistindo por colocar as 2 últimas citações, onde o nome 
Gertrudes é repetido. 

A irmã Rita de Jesus decerto teve por modelo esta grande mística medieval, 
que é representada com o Menino Jesus no seu coração. Por sua vez a irmã 
Rita tinha o seu Reizinho no seu coração de religiosa amada e amante do 
Divino Menino, que de novo quer nascer neste Natal de 2020, diferente, mas 
igual ao primeiro Natal.

Rev.do Padre Carlos Fernando Russo
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Oração

Senhor Deus misericordioso e compas-
sivo, próximo da humanidade pelo misté-
rio da Encarnação de Jesus Cristo, que destes 
à Irmã Rita de Jesus a graça de amar e difundir a devoção à 
infância do Menino Deus e de ser alento de confiança dos 
doentes e dos aflitos, concedei-nos a graça de...

Isto vos pedimos para honra, glória e louvor de Jesus Cristo, 
que curou os doentes, consolou os tristes e deu conforto aos 
aflitos.

Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.
Amen.

Com aprovação eclesiástica
D. Armindo Lopes Coelho
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Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de canonização:
Oferta de Amigos de Santa Maria de Lamas e Mozelos – 70€; Amigos de Santa Catarina e Vilar de Paraíso – 50€; Amigos de Santa Marta de Penaguião: Vila Maior – 20€; Banduge 
– 20€; Sanhoane – 10€; D. Fernanda Correia Albuquerque B. Macieirinha: Vila Nova de Gaia – 20€; Santa Catarina e vilar do Paraíso – 40€; Lucília Gonçalinho: Porto – 190€;  
D. Etelvina Gonçalves Gomes – 10€; Santa Catarina e Vilar do Paraíso – 54€; Benfeitora de S. Mamede Infesta – 100€
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

Junto do Menino Jesus, a Irmã Rita continua activa

Nas vossas visitas ao jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus seja-lhe pedido para que o seu MENINO intensifique a sua ação recriadora dos corações que 
d’Ele tanto precisam e que parecem passar ao lado da Sua real presença no concreto da vida.

E como as graças vão acontecendo nos mais diversos momentos e acontecimentos da vida, queiram comunicá-las para o Secretariado da Irmã Maria Rita 
de Jesus. Brevemente iniciaremos a compilação das graças conhecidas até aos nossos dias.

INFORMAÇÃO

Estimados Amigos, com as ajudas, por pequenas que sejam, recebidas dos leito-
res do Boletim “Mª Rita de Jesus”, sentimo-nos encorajadas a continuar a enviá-lo 
como o temos vindo a fazer. Porém, com a divulgação/implementação crescente da 
Informática é possível que para alguns leitores se tornasse mais cómodo a leitura e 
armazenamento do Boletim. Para iniciarmos essa forma de envio necessitaríamos 
nos fosse fornecido endereço informático. A par do envio em moldes já conhecidos, 
publicaremos também cada Boletim, em tempo oportuno, na página da Irmã Mª Rita 
de Jesus. Todas as ajudas continuarão a ser sempre bem-vindas.

Nº da conta   2102193510001   /   IBAN   PT50 0079 0000 2102 1935 1017 7 

www.facebook.com/ppfmns/

Muito obrigada, irmã Maria Rita de Jesus. A sua intercessão junto do nosso Pai 
do Céu para que a minha sobrinha neta Ana Horta tivesse entrada no Colégio 
Luso-Francês, deu os frutos por todos nós desejados. […]
Um beijo grande deste seu devoto

Hermano Andrade (Porto)

Muito obrigada, Irmã Maria Rita de Jesus, porque junto de Deus intercedestes 
pelo meu irmão que não tinha paciência nenhuma para aceitar a doença da 
esposa que estava cancerosa e com demência acentuada nas suas faculdades 
mentais. Aceitou esta situação tão bem que não parecia o mesmo, com carinho e 
atenção para com ela: paciência, calma que só vivia para ela desde 2005 a 2010.
Mais uma vez eu te agradeço, Irmã Rita.

J. Lopes

Muito obrigada ao Menino Jesus e à Irmã Rita. A minha neta andava muito 
desorientada da fé da Igreja. Entretanto eu pedia muito a Jesus Menino e à Irmã 
Rita que ajudassem e agora que tem um namorado ajudou a manter a sua fé e 
a vida dela tem mudado muito.
Continuo a pedir para que a Irmã e o Menino Jesus também ajudem a outra minha 
neta e filha a converterem-se e a ter mais fé e a seguirem as coisas da Igreja.  

Corina de Jesus Lopes Valério

Ao Menino Jesus de Praga quero expressar a minha muita gratidão pela pro-
teção recebida por intercessão da Irmã Maria Rita de Jesus durante estes 
tempos tão difíceis que vivemos sempre ameaçadas pelo Covid – 19 que nos 
fragiliza física e moralmente. Particularmente agradeço o sair dum tempo de 
isolamento obrigatório sem aparente sequela.
Ao agradecer quero também continuar a implorar por tantos que ainda se en-
contram prisioneiros deste mal para que a esperança de cura nunca os aban-
done. Obrigada Irmã Maria Rita de Jesus por nunca nos abandonares.

C. Fontes

Venho por este meio uma graça concedida à C., filha de uma nossa afilhada. 
Há cerca de quatro anos que ela começou a queixar-se de dores num dos 
joelhos. Examinada, foi diagnosticada uma deformação congénita: a quase 
ausência de um músculo atrás de um dos joelhos, que lhe provocava dores e 
dificuldades de locomoção.
Submetida a vários tratamentos, alguns dos quais em clínica especializada – 
incluindo uma operação no Porto – lá foi suportando com paciência as dores 
que teimavam em não desaparecer. Entretanto, os pais, aflitos, iam rezando 
ao Espírito Santo e nós ao Menino Jesus de Praga pedindo a intercessão da 
Irmã Rita. Eis quando, um ano depois (junho de 2019) deixou de sentir dores, 
começando a andar sem muletas e cada vez com mais facilidade. Hoje tem 
uma vida normal e continua a estudar. 
Queremos testemunhar a nossa gratidão ao Divino Rei e à Irmã Rita pela graça 
concedida.
Lembramos que nunca desistam nem desanimem, mesmo quando tudo indica 
que não há solução para o problema ou mal que nos afeta.
Saibamos recorrer com fé ao Deus Menino por intermédio da sua grande 
apóstola, a Serva de Deus, Irmã Rita. O Divino Rei atende sempre a quem com 
fé e perseverança a Ele recorre. 

A. e J. (Açores)



OLHAR COMO A IRMÃ MARIA RITA DE JESUS

A Irmã Maria Rita de Jesus se estivesse con-
nosco a viver estes tempos de pandemia, não 
duvidamos que estaria no campo de batalha tra-
balhando por levar alívio a todo o que dele pre-
cisasse. Enquanto viveu, encontrou e abraçou o 
mundo inteiro nos mais fracos e carenciados: os 
enfermos, os famintos, as crianças…: em França 
cuidando dos feridos da segunda guerra mun-
dial; na Argentina onde trabalhou juntos dos mais 

desprotegidos da sociedade; em Portugal no 
então designado Asilo do Sagrado Coração de 
Jesus onde chegou a ir mendigar para o sustento 
das crianças; no Hospital de Santa Maria onde, 
a par com a expansão da devoção à Infância de 
Jesus Menino Rei e sua Mãe a Virgem Menina 
Rainha, mantinha –se em permanente e atenta 
escuta dos que até ela faziam chegar as preo-
cupações por que passavam as suas vidas. Este 
abraço ao mundo na pessoa dos que sofrem 
toda a espécie de provação, foi por ela vivido 
pois, como diríamos hoje parafraseado as pala-
vras do Papa Francisco, o seu coração nunca se 
deixou contaminar pelo vírus da indiferença. 

Gratificante é testemunhar, ainda hoje, como 
que contagiados pela herança destes heróis/he-
roínas do passado, a entrega de tantos jovens 
e não jovens dando do seu tempo, usando da 
sua competência específica em tão diversas 
áreas do saber e da tecnologia para que o so-
frimento dos muitos atingidos pela doença, pela 
fome, pela guerra, pela perseguição religiosa, 
pela instabilidade política e outros fatores, seja 
suavizado.  

Ao contemplar este cenário de dimensão 
mundial, o nosso olhar crava-se no ícone do 
Bom Samaritano que o Mestre Jesus tão sabia-
mente utilizou para traçar o itinerário a seguir por 
todo o humano que abrigue em si um coração 
terno pois “a ternura é o caminho que percor-

reram os homens e as mulheres mais corajo-
sos e fortes.” Lembra o Papa Francisco na sua 
Encíclica “Fratelli Tutti”- 194. 

A generosidade dos que partem não fica sem 
fruto nos que ficam. A tão só admiração que ne-
les acorda ao verem os que partem já pode ser 
e será certamente semente a germinar em seus 
corações.  Mas também para estes existem es-
tradas a percorrer de mão estendida a carencia-
dos. E senão reflitamos: quantos não vivem a 
nosso lado e necessitando de uma palavra de 
estímulo, de uns minutos de atenção, de um 
pouco do nosso tempo para escutá-los e mini-
mizar a sua solidão; de uma palavra que acorde 
a sua autoestima por vezes já bem agonizan-
te levando a situações de extremo desespero? 
Assumir a fragilidade dos outros é um dos gran-
des meios para que toda uma comunidade seja 
refeita, como nos lembra mais uma vez o Papa 
Francisco em “Fratelli Tutti”- 67.   

Que o nosso olhar não se desvie para o lado 
a fim de não ver quem está maltratado e caído 
à ‘beira do caminho’, ‘do nosso caminho’, que 
trilhamos diariamente. Não permitamos que o 
Corpo de Cristo, que nos prezamos de respeitar, 
sofra nos seus membros como Ele nos adver-
tiu: ‘Em verdade vos digo: Sempre que fizestes 
isto a um destes meus irmãos mais pequeninos,  
a mim mesmo o fizestes.’ (Mt 25,40)

Maria Celeste fmns

Entremos, apressados, friorentos, 
numa gruta, no bojo de um navio, 
num presépio, num prédio, num presídio, 
no prédio que amanhã for demolido… 
Entremos, inseguros, mas entremos. 
Entremos, e depressa, em qualquer sítio, 
porque esta noite chama-se Dezembro, 
porque sofremos, porque temos frio.
Entremos, dois a dois: somos duzentos, 
duzentos mil, doze milhões de nada. 
Procuremos o rastro de uma casa, 
a cave, a gruta, o sulco de uma nave… 
Entremos, despojados, mas entremos. 
Das mãos dadas talvez o fogo nasça, 
talvez seja Natal e não Dezembro, 
talvez universal a consoada.
 
David Mourão-Ferreira, em ‘Cancioneiro de Natal’. 
[Nota: o destacado é nosso]

“Fratelli Tutti” – “Todos Irmãos” –  Eis a 
expressão que serve de ponto de partida para 
as poucas linhas que seguem. Todos Irmãos 
porque originários da mesma mão criadora 

que a todos lança no mesmo barco da vida num 
destino comum. Chegar é o anseio de todos. 
Porém há que cuidar do barco e dos ocupantes 
dessa embarcação. E não será isso que o 

Papa Francisco quer: acordar a consciência 
adormecida de nós todos com a sua Encíclica 
“Fratelli Tutti”? Quem diz consciência ador- 
mecida evoca a existência dessa matriz fraterna 
inscrita na natureza humana e que o nosso 
David Mourão-Ferreira interpela com o seu 
poema “Natal, e não Dezembro”. Sim, Natal, 
porque com ele se recorda o acontecimento 
salvador que a história regista num respiro de 
esperança para a humanidade necessitada de 
salvação/redenção. Insiste o poeta a que aban-
donemos a inércia a que conduz o comodismo 
egoísta trazido pelo conforto individual e saia-
mos – como dirá o Papa Francisco – para as 
periferias. A dinâmica dos verbos “entremos” e 
“procuremos” atira-nos precisamente para onde 
há frio, sofrimento, insegurança. Entremos de 
mãos dadas e o fogo nascerá onde o frio pre-
valecia e o Natal da esperança desalojará o 
Dezembro do desconforto de tantos humanos 
atirados para a margem da vida.

E a corroborar o pouco que acaba de ser ex-
presso recorramos a algumas passagens da 
Encíclica “Fratelli Tutti” do Papa Francisco que 
desde as primeiras páginas nos prende e des-

perta a consciência para que abramos os olhos 
da alma e o coração para todos os que a nosso 
lado clamam por mão amiga e fraterna que se 
lhe estenda. 

“Desejo ardentemente que, neste tem-
po que nos cabe viver, [e particularmente 
neste Natal] reconhecendo a dignidade 
de cada pessoa humana, possamos fazer 
renascer, entre todos, um anseio mundial 
de fraternidade. Sonhemos como uma 

única humanidade, como caminhantes da 
mesma carne humana, como filhos desta 
mesma terra que nos alberga a todos, cada 
qual com a riqueza da sua fé ou das suas 
convicções, cada qual com a própria voz, 
mas todos irmãos.” ‘FratelliTutti’ – 8.

“Viver indiferentes à dor não é uma op-
ção possível; não podemos deixar ninguém 
caído «nas margens da vida». Isto deve 
indignar-nos de tal maneira que nos faça 

descer da nossa serenidade alterando-nos 
com o sofrimento humano. Isto é dignida-
de.” ‘FratelliTutti’ – 68.

E tantos voluntários há que, trabalhando nos 
campos de refugiados, respondem, conscien-
te ou inconscientemente a este apelo do Papa 
Francisco. Segue um testemunho de quem se 
situa no coração do sofrimento de tantos desalo-
jados dos nossos dias:

INFORMAÇÕES

HORÁRIO DA ABERTURA DO JAZIGO DA IRMÃ MARIA RITA DE JESUS EM AGRAMONTE - PORTO

4º SÁBADO DE CADA MÊS ( 2021 )
ABERTO NESTAS DATAS

HORÁRIO: 10:30-12:30;14:30-16:30
Janeiro 23 Maio 22 Setembro 25
Fevereiro 27 Junho 26 Outubro 23
Março 27 Julho 24 Novembro 27
Abril 24 Agosto 28 Dezembro  

(3.º sábado)
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NATAL, E NÃO DEZEMBRO

Para conhecimento dos interessa-
dos: Devido à pandemia Covid-19, 
que ainda não nos deixou, a retoma 
das Eucaristias em memória da Irmã 
Maria Rita de Jesus que vinham ten-
do lugar na capela do Hospital da 
Ordem da Lapa, na cidade do Porto, 
está sem data determinada.

«Um destes dias, um homem negro senta-se 
na minha mesa de consulta. Ele mal me olha 
nos olhos, está distraído a agarrar umas emba-
lagens de comprimidos. O intérprete, voluntário 
da comunidade, pede-lhe rapidamente para se 
levantar, diz-me que já conhece esse homem e 
ele fala inglês. Agradeço-lhe a ajuda, ele levan-
ta-se, e eu começo a consulta. “O meu nome é 
Catarina, sou médica aqui. Como se chama?”. 
Não me lembro do nome dele, mas lembro-me 
da expressão de surpresa com que me olhou 
por lhe perguntar o nome. É a expressão dum 
rosto que está perdido na paisagem, ironica-
mente a minha mesa de consulta está exata-
mente de frente para o campo onde milhares 
de pessoas perdem a sua dignidade há vários 
meses, há mais de um ano. 

“Em que é que posso ajudar?” - “Não aguen-
to mais, preciso de ajuda” - e começa a cho-
rar. Num dia normal, tê-lo-ia encaminhado para 
uma área mais reservada, onde um colega meu 
poderia falar mais tranquilamente com ele. Mas, 
uma das casas de voluntários está de quaren-
tena depois de um voluntário ter adoecido. Hoje 
faz-se tudo na triagem, que se assemelha a 
uma sala de espera de um serviço de urgência, 
em tudo e em nada ao mesmo tempo. Tem os 
mesmos olhares ansiosos, o mesmo aborreci-
mento pela espera, as queixas exageradas de 
dor de costas ou constipação. A diferença é que 
os olhares são de alguém que anseia ser visto, 
ser realmente visto, como pessoa. A diferença 
é que a espera é aborrecida, mas insignificante 

para quem espera por uma vida toda. A diferen-
ça é que as queixas aparentemente exagera-
das, são o fiozinho de um novelo. Como não ter 
dor de costas quando se dorme no chão? Como 
não estar constipado quando o vento me gela a 
mim nesse momento e eu dormi numa cama e 
num quarto quente?

Continuo a consulta. O senhor diz-me que é 
da Somália e não aguenta mais. Teve de fugir, 
temia pela sua vida, mas esta espera também 
mata. Tem bebido álcool e à conta disso a co-
munidade discrimina-o por não seguir os prin-
cípios de Alá. Diz-me que a religião islâmica o 
ensina que toda a provação há de ser ultrapas-
sado com o amor de Alá e é isso que lhe dá 
força, mas já não tem mais força. Trocassem-se 
os deuses e poderia estar a ouvir a minha avó a 
dizer-me como Deus e Jesus Cristo lhe dão for-
ça. Olho para ele e digo-lhe que estou ali com 
ele, que sei que a situação dele é impossível, 
mas que ele vai conseguir ultrapassá-la com 
a sua fé. Digo-lhe que acredito nele e que ele 
não precisa dos comprimidos, cuja embalagem 
agarra – era esse o motivo da consulta, queria 
mais anti-histamínicos para o ajudar a dormir. 
Digo-lhe que depois de rezar, vai respirar pro-
fundamente, umas quantas vezes – respiro com 
ele – e vai pensar numa coisa boa. 

Já estou treinada para a reação que vem a se-
guir: - “Que coisa boa? Não há nada bom aqui.” -  
“E o futebol? Lembra-te do teu jogador preferido, 
lembra-te daquele grande golo que viste, e quan-

do te deitas e a tua mente vai para tudo de mau 
que se passa, adormeces a rever essa grande 
jogada na tua cabeça. Ele sorri. Falamos mais 
um pouco. Afinal de contas eu sou portuguesa e 
o jogador preferido dele é o Ronaldo. Ele levan-
ta-se e eu respiro fundo: “que vida é esta onde o 
único pensamento positivo que posso abordar é 
o futebol?”’ Não posso falar de família, não sei 
se estão vivos ou mortos; ou amigos, e se eles 
estão sozinhos aqui; não posso falar de comida, 
a quem tem fome; não posso falar de planos fu-
turos, a quem nem presente tem. 

É uma realidade dura. É o que tenho dito a quem 
me pergunta sobre a minha experiência. É uma 
realidade que põem em causa a pessoa humana, 
a sua dignidade. E dá um novo significado ao 
“Fado, Fátima e Futebol”. Aqui o lugar onde se 
nasce, determinou um destino trágico, para alguns 
fatal. Mas haja Fátima, no seu entendimento mais 
abrangente de fé, e haja futebol.» 

Testemunho de Catarina Pais Rodrigues 
 (voluntária em campo de refugiados)

Que se meta fim à globalização da INDI- 
FERENÇA, como tantas vezes insiste o Papa 
Francisco, e agradeçamos a Salvação trazi-
da ao mundo pela Encarnação do Verbo Divino 
como nos interpela a Irmã Maria Rita de Jesus:  
“Agradece a Deus Pai! Por se fazer Criancinha 
no Verbo Divino!!” –  Agenda 11

Ir. Maria de Sousa



OLHAR COMO A IRMÃ MARIA RITA DE JESUS

A Irmã Maria Rita de Jesus se estivesse con-
nosco a viver estes tempos de pandemia, não 
duvidamos que estaria no campo de batalha tra-
balhando por levar alívio a todo o que dele pre-
cisasse. Enquanto viveu, encontrou e abraçou o 
mundo inteiro nos mais fracos e carenciados: os 
enfermos, os famintos, as crianças…: em França 
cuidando dos feridos da segunda guerra mun-
dial; na Argentina onde trabalhou juntos dos mais 

desprotegidos da sociedade; em Portugal no 
então designado Asilo do Sagrado Coração de 
Jesus onde chegou a ir mendigar para o sustento 
das crianças; no Hospital de Santa Maria onde, 
a par com a expansão da devoção à Infância de 
Jesus Menino Rei e sua Mãe a Virgem Menina 
Rainha, mantinha –se em permanente e atenta 
escuta dos que até ela faziam chegar as preo-
cupações por que passavam as suas vidas. Este 
abraço ao mundo na pessoa dos que sofrem 
toda a espécie de provação, foi por ela vivido 
pois, como diríamos hoje parafraseado as pala-
vras do Papa Francisco, o seu coração nunca se 
deixou contaminar pelo vírus da indiferença. 

Gratificante é testemunhar, ainda hoje, como 
que contagiados pela herança destes heróis/he-
roínas do passado, a entrega de tantos jovens 
e não jovens dando do seu tempo, usando da 
sua competência específica em tão diversas 
áreas do saber e da tecnologia para que o so-
frimento dos muitos atingidos pela doença, pela 
fome, pela guerra, pela perseguição religiosa, 
pela instabilidade política e outros fatores, seja 
suavizado.  

Ao contemplar este cenário de dimensão 
mundial, o nosso olhar crava-se no ícone do 
Bom Samaritano que o Mestre Jesus tão sabia-
mente utilizou para traçar o itinerário a seguir por 
todo o humano que abrigue em si um coração 
terno pois “a ternura é o caminho que percor-

reram os homens e as mulheres mais corajo-
sos e fortes.” Lembra o Papa Francisco na sua 
Encíclica “Fratelli Tutti”- 194. 

A generosidade dos que partem não fica sem 
fruto nos que ficam. A tão só admiração que ne-
les acorda ao verem os que partem já pode ser 
e será certamente semente a germinar em seus 
corações.  Mas também para estes existem es-
tradas a percorrer de mão estendida a carencia-
dos. E senão reflitamos: quantos não vivem a 
nosso lado e necessitando de uma palavra de 
estímulo, de uns minutos de atenção, de um 
pouco do nosso tempo para escutá-los e mini-
mizar a sua solidão; de uma palavra que acorde 
a sua autoestima por vezes já bem agonizan-
te levando a situações de extremo desespero? 
Assumir a fragilidade dos outros é um dos gran-
des meios para que toda uma comunidade seja 
refeita, como nos lembra mais uma vez o Papa 
Francisco em “Fratelli Tutti”- 67.   

Que o nosso olhar não se desvie para o lado 
a fim de não ver quem está maltratado e caído 
à ‘beira do caminho’, ‘do nosso caminho’, que 
trilhamos diariamente. Não permitamos que o 
Corpo de Cristo, que nos prezamos de respeitar, 
sofra nos seus membros como Ele nos adver-
tiu: ‘Em verdade vos digo: Sempre que fizestes 
isto a um destes meus irmãos mais pequeninos,  
a mim mesmo o fizestes.’ (Mt 25,40)

Maria Celeste fmns

Entremos, apressados, friorentos, 
numa gruta, no bojo de um navio, 
num presépio, num prédio, num presídio, 
no prédio que amanhã for demolido… 
Entremos, inseguros, mas entremos. 
Entremos, e depressa, em qualquer sítio, 
porque esta noite chama-se Dezembro, 
porque sofremos, porque temos frio.
Entremos, dois a dois: somos duzentos, 
duzentos mil, doze milhões de nada. 
Procuremos o rastro de uma casa, 
a cave, a gruta, o sulco de uma nave… 
Entremos, despojados, mas entremos. 
Das mãos dadas talvez o fogo nasça, 
talvez seja Natal e não Dezembro, 
talvez universal a consoada.
 
David Mourão-Ferreira, em ‘Cancioneiro de Natal’. 
[Nota: o destacado é nosso]

“Fratelli Tutti” – “Todos Irmãos” –  Eis a 
expressão que serve de ponto de partida para 
as poucas linhas que seguem. Todos Irmãos 
porque originários da mesma mão criadora 

que a todos lança no mesmo barco da vida num 
destino comum. Chegar é o anseio de todos. 
Porém há que cuidar do barco e dos ocupantes 
dessa embarcação. E não será isso que o 

Papa Francisco quer: acordar a consciência 
adormecida de nós todos com a sua Encíclica 
“Fratelli Tutti”? Quem diz consciência ador- 
mecida evoca a existência dessa matriz fraterna 
inscrita na natureza humana e que o nosso 
David Mourão-Ferreira interpela com o seu 
poema “Natal, e não Dezembro”. Sim, Natal, 
porque com ele se recorda o acontecimento 
salvador que a história regista num respiro de 
esperança para a humanidade necessitada de 
salvação/redenção. Insiste o poeta a que aban-
donemos a inércia a que conduz o comodismo 
egoísta trazido pelo conforto individual e saia-
mos – como dirá o Papa Francisco – para as 
periferias. A dinâmica dos verbos “entremos” e 
“procuremos” atira-nos precisamente para onde 
há frio, sofrimento, insegurança. Entremos de 
mãos dadas e o fogo nascerá onde o frio pre-
valecia e o Natal da esperança desalojará o 
Dezembro do desconforto de tantos humanos 
atirados para a margem da vida.

E a corroborar o pouco que acaba de ser ex-
presso recorramos a algumas passagens da 
Encíclica “Fratelli Tutti” do Papa Francisco que 
desde as primeiras páginas nos prende e des-

perta a consciência para que abramos os olhos 
da alma e o coração para todos os que a nosso 
lado clamam por mão amiga e fraterna que se 
lhe estenda. 

“Desejo ardentemente que, neste tem-
po que nos cabe viver, [e particularmente 
neste Natal] reconhecendo a dignidade 
de cada pessoa humana, possamos fazer 
renascer, entre todos, um anseio mundial 
de fraternidade. Sonhemos como uma 

única humanidade, como caminhantes da 
mesma carne humana, como filhos desta 
mesma terra que nos alberga a todos, cada 
qual com a riqueza da sua fé ou das suas 
convicções, cada qual com a própria voz, 
mas todos irmãos.” ‘FratelliTutti’ – 8.

“Viver indiferentes à dor não é uma op-
ção possível; não podemos deixar ninguém 
caído «nas margens da vida». Isto deve 
indignar-nos de tal maneira que nos faça 

descer da nossa serenidade alterando-nos 
com o sofrimento humano. Isto é dignida-
de.” ‘FratelliTutti’ – 68.

E tantos voluntários há que, trabalhando nos 
campos de refugiados, respondem, conscien-
te ou inconscientemente a este apelo do Papa 
Francisco. Segue um testemunho de quem se 
situa no coração do sofrimento de tantos desalo-
jados dos nossos dias:

INFORMAÇÕES

HORÁRIO DA ABERTURA DO JAZIGO DA IRMÃ MARIA RITA DE JESUS EM AGRAMONTE - PORTO

4º SÁBADO DE CADA MÊS ( 2021 )
ABERTO NESTAS DATAS

HORÁRIO: 10:30-12:30;14:30-16:30
Janeiro 23 Maio 22 Setembro 25
Fevereiro 27 Junho 26 Outubro 23
Março 27 Julho 24 Novembro 27
Abril 24 Agosto 28 Dezembro  

(3.º sábado)
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NATAL, E NÃO DEZEMBRO

Para conhecimento dos interessa-
dos: Devido à pandemia Covid-19, 
que ainda não nos deixou, a retoma 
das Eucaristias em memória da Irmã 
Maria Rita de Jesus que vinham ten-
do lugar na capela do Hospital da 
Ordem da Lapa, na cidade do Porto, 
está sem data determinada.

«Um destes dias, um homem negro senta-se 
na minha mesa de consulta. Ele mal me olha 
nos olhos, está distraído a agarrar umas emba-
lagens de comprimidos. O intérprete, voluntário 
da comunidade, pede-lhe rapidamente para se 
levantar, diz-me que já conhece esse homem e 
ele fala inglês. Agradeço-lhe a ajuda, ele levan-
ta-se, e eu começo a consulta. “O meu nome é 
Catarina, sou médica aqui. Como se chama?”. 
Não me lembro do nome dele, mas lembro-me 
da expressão de surpresa com que me olhou 
por lhe perguntar o nome. É a expressão dum 
rosto que está perdido na paisagem, ironica-
mente a minha mesa de consulta está exata-
mente de frente para o campo onde milhares 
de pessoas perdem a sua dignidade há vários 
meses, há mais de um ano. 

“Em que é que posso ajudar?” - “Não aguen-
to mais, preciso de ajuda” - e começa a cho-
rar. Num dia normal, tê-lo-ia encaminhado para 
uma área mais reservada, onde um colega meu 
poderia falar mais tranquilamente com ele. Mas, 
uma das casas de voluntários está de quaren-
tena depois de um voluntário ter adoecido. Hoje 
faz-se tudo na triagem, que se assemelha a 
uma sala de espera de um serviço de urgência, 
em tudo e em nada ao mesmo tempo. Tem os 
mesmos olhares ansiosos, o mesmo aborreci-
mento pela espera, as queixas exageradas de 
dor de costas ou constipação. A diferença é que 
os olhares são de alguém que anseia ser visto, 
ser realmente visto, como pessoa. A diferença 
é que a espera é aborrecida, mas insignificante 

para quem espera por uma vida toda. A diferen-
ça é que as queixas aparentemente exagera-
das, são o fiozinho de um novelo. Como não ter 
dor de costas quando se dorme no chão? Como 
não estar constipado quando o vento me gela a 
mim nesse momento e eu dormi numa cama e 
num quarto quente?

Continuo a consulta. O senhor diz-me que é 
da Somália e não aguenta mais. Teve de fugir, 
temia pela sua vida, mas esta espera também 
mata. Tem bebido álcool e à conta disso a co-
munidade discrimina-o por não seguir os prin-
cípios de Alá. Diz-me que a religião islâmica o 
ensina que toda a provação há de ser ultrapas-
sado com o amor de Alá e é isso que lhe dá 
força, mas já não tem mais força. Trocassem-se 
os deuses e poderia estar a ouvir a minha avó a 
dizer-me como Deus e Jesus Cristo lhe dão for-
ça. Olho para ele e digo-lhe que estou ali com 
ele, que sei que a situação dele é impossível, 
mas que ele vai conseguir ultrapassá-la com 
a sua fé. Digo-lhe que acredito nele e que ele 
não precisa dos comprimidos, cuja embalagem 
agarra – era esse o motivo da consulta, queria 
mais anti-histamínicos para o ajudar a dormir. 
Digo-lhe que depois de rezar, vai respirar pro-
fundamente, umas quantas vezes – respiro com 
ele – e vai pensar numa coisa boa. 

Já estou treinada para a reação que vem a se-
guir: - “Que coisa boa? Não há nada bom aqui.” -  
“E o futebol? Lembra-te do teu jogador preferido, 
lembra-te daquele grande golo que viste, e quan-

do te deitas e a tua mente vai para tudo de mau 
que se passa, adormeces a rever essa grande 
jogada na tua cabeça. Ele sorri. Falamos mais 
um pouco. Afinal de contas eu sou portuguesa e 
o jogador preferido dele é o Ronaldo. Ele levan-
ta-se e eu respiro fundo: “que vida é esta onde o 
único pensamento positivo que posso abordar é 
o futebol?”’ Não posso falar de família, não sei 
se estão vivos ou mortos; ou amigos, e se eles 
estão sozinhos aqui; não posso falar de comida, 
a quem tem fome; não posso falar de planos fu-
turos, a quem nem presente tem. 

É uma realidade dura. É o que tenho dito a quem 
me pergunta sobre a minha experiência. É uma 
realidade que põem em causa a pessoa humana, 
a sua dignidade. E dá um novo significado ao 
“Fado, Fátima e Futebol”. Aqui o lugar onde se 
nasce, determinou um destino trágico, para alguns 
fatal. Mas haja Fátima, no seu entendimento mais 
abrangente de fé, e haja futebol.» 

Testemunho de Catarina Pais Rodrigues 
 (voluntária em campo de refugiados)

Que se meta fim à globalização da INDI- 
FERENÇA, como tantas vezes insiste o Papa 
Francisco, e agradeçamos a Salvação trazi-
da ao mundo pela Encarnação do Verbo Divino 
como nos interpela a Irmã Maria Rita de Jesus:  
“Agradece a Deus Pai! Por se fazer Criancinha 
no Verbo Divino!!” –  Agenda 11

Ir. Maria de Sousa



MÍSTICA E PROFECIA DA IRMÃ MARIA RITA DE JESUS     

Ao começar a escrever este pequeno artigo sobre a Irmã Rita de Jesus, 
olhei para o calendário e vi que o santo do dia era Santa Gertrudes Magna.

Nos escritos da Irmã Rita de Jesus, as suas célebres agendas, muitas ve-
zes Jesus a denomina, “minha Gertrudes”. Logo no inicio dos seus escritos, 
descrevendo os seus arroubos místicos, podemos ler na agenda nº2:

 “[56] Minha Amada Gertrudes! Agora sou Eu! Que quero escrever!! Até agora 
foi o Pai!!! Agora sou Eu!” “[70] Minha Gertrudes. Amas-me tanto! Estás tão tris-
te! Então não te alegras?!”

“[84] Escolhi-te! No meio de biliões das almas!!! Para que me amasses como 
minha Mãi! Depois de Gertrudes! Foste tu a terceira Mãi!!!”

Ao longo dos seus escritos, surgem-nos re-
ferências a esta Santa Gertrudes, vulgarmente 
conhecida por Magna ou de Helfta.

Desta religiosa beneditina e mística, nas-
cida na Alemanha em 6 de Janeiro de 1256 
e que morreu em Helfta, perto de Eisleben, 
Saxônia, em 17 de Novembro de 1301 ou 
1302, pouco conhecida na prática devocio-
nal dos portugueses, sabemos pelos seus 
escritos:

O “Legatus Divinae Pietatis“ e os “Exercícios de Santa Gertrudes” e o “Liber 
Specialis Gratiae” de Santa Matilde, é evidente que Gertrudes é a principal, 
senão a única, autora deste último livro. A principal característica da piedade 
de Santa Gertrudes é a sua devoção ao Sagrado Coração, símbolo daquela 
imensa caridade que impelia o Verbo a fazer-se carne, a instituir a Sagrada 
Eucaristia, a levar sobre Si os nossos pecados e, morrendo na Cruz, a ofere-
cer-se como vítima e sacrifício ao Pai Eterno.

0nde teria a Irmã Rita de Jesus, conhecido esta mística e religiosa como 
ela? Atrevo-me a apontar a América do Sul, para onde foi enviada em missão 
a 26 de Julho de 1924 mais propriamente para a Argentina, onde exerceu a 
sua missão na diocese de Santa Fé.  Porquê esta fundamentação? Em cum-
primento a uma petição do Rei da Espanha, Santa Gertrudes foi declarada 
Padroeira das Índias Ocidentais; e o seu culto estende-se por toda a América 
Latina.

Toda a vida da irmã Rita foi marcada, por uma intensa vida mística e activa.
Na mística, podemos afirmar, que seguiu as 3 vias da vida espiritual:
A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva.
Podemos encontrar nos seus escritos, que por vezes são desabafos, a pri-

meira via purgativa:

Agenda nº7 
[38] Agora chega ao termino e é preciso a intensidade!!! Agora é a crucifixão!!! 

Agora é a morte!!! Agora é (o ultimo suspiro!) agora (a ida para o Céu!!!) Tudo se 
faz mal e mal mas não há outro objectivo senão a encuria (da alma!) que nada fez 
perfeito!! Agora são as deficiências!!! 

[63] Eu só quero uma cousa Cautela! Não quero mais sofrimento! Não quero 
mais rancor!! Não quero mais atritos! Amas-Me tanto!!! Que não quero que vejas 
mais tempo a indeferença! Amas-Me tanto! Que só tu Amas-Me mais que todo 
o Organismo!!!

Por estas duas citações, entre muitas, da penitência e do purgar as suas 
imperfeições, para um conhecimento de Deus e de si própria, podemos identi-
ficar a via purgativa na vida da Irmã Rita de Jesus.

Depois de percorrer esta via ao longo da vida, entra na via iluminativa, como 
podemos constatar na agenda nº12:

[8] Senhor e Redemptor!!! coragem no Calvario! coragem na amargura! cora-
gem no sofrimento atroz !!! sempre Me despensou !! Oh! Senhor dos exercitos Oh! 
Real Protector! Cumulas a alma de afagos embalas no sofrimento mais terrivel!!!

Podemos por esta citação, constatar que a religiosa, tenta identificar-se com 
Cristo crucificado, como caminho na via iluminativa.

Por fim, da via unitiva podemos encontrar muitas e variadas expressões. 
São delas exemplo na agenda nº20:

[1] Meu Deus! meu Senhor! Senhor Omnipotente! Creador do Ceu! e da terra! 
Senhor Pai! Deus Eterno! aos vossos Pés! Real [2] Senhor! Pai de Mesericordia! 
Quem como Deus?! Quem como Deus?! Quem como Deus?! Só vós Real Senhor 
só vós Real Senhor! só vós Real Senhor! Sois o soberano [3] Senhor! e Rei!!! 
de todas as cousas creadas! e não creadas! sois o Sumo Bem! que arrebata as 
almas ao Infinito!!!!! Quem como Deus! Altissimo Senhor!!! Creador!!! 

[121] Minha amada Gertrudes amas mais o teu Deus Serafim!!! do que jamais 
o amaste! no entanto o teu amor sempre a Deus Omnipotente! era diferente!!! de 
todo o Mundo!! [122] porque te abismavas Deus feito creança!!! Ceus! e terra! 
pasmai-vos!!! Deus feito creancinha!! aonde tudo! se abate!!! 

[192] Minha amada Gertrudes amas-Me tanto como então agora vejo como 
és sempre amada Real adeus teu Deus humanado teu Protector e amor Divino 
Reizinho

Termino não resistindo por colocar as 2 últimas citações, onde o nome 
Gertrudes é repetido. 

A irmã Rita de Jesus decerto teve por modelo esta grande mística medieval, 
que é representada com o Menino Jesus no seu coração. Por sua vez a irmã 
Rita tinha o seu Reizinho no seu coração de religiosa amada e amante do 
Divino Menino, que de novo quer nascer neste Natal de 2020, diferente, mas 
igual ao primeiro Natal.

Rev.do Padre Carlos Fernando Russo

Dezembro 2020
N.º 42

Oração

Senhor Deus misericordioso e compas-
sivo, próximo da humanidade pelo misté-
rio da Encarnação de Jesus Cristo, que destes 
à Irmã Rita de Jesus a graça de amar e difundir a devoção à 
infância do Menino Deus e de ser alento de confiança dos 
doentes e dos aflitos, concedei-nos a graça de...

Isto vos pedimos para honra, glória e louvor de Jesus Cristo, 
que curou os doentes, consolou os tristes e deu conforto aos 
aflitos.

Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.
Amen.

Com aprovação eclesiástica
D. Armindo Lopes Coelho
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Devem comunicar as graças obtidas para:
Secretariado da Ir. Maria Rita de Jesus

A/C da Ir. Maria Celeste Catarino
Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 141

Quinta da Azenha  .  4420-195 Gondomar

Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de canonização:
Oferta de Amigos de Santa Maria de Lamas e Mozelos – 70€; Amigos de Santa Catarina e Vilar de Paraíso – 50€; Amigos de Santa Marta de Penaguião: Vila Maior – 20€; Banduge 
– 20€; Sanhoane – 10€; D. Fernanda Correia Albuquerque B. Macieirinha: Vila Nova de Gaia – 20€; Santa Catarina e vilar do Paraíso – 40€; Lucília Gonçalinho: Porto – 190€;  
D. Etelvina Gonçalves Gomes – 10€; Santa Catarina e Vilar do Paraíso – 54€; Benfeitora de S. Mamede Infesta – 100€
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

Junto do Menino Jesus, a Irmã Rita continua activa

Nas vossas visitas ao jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus seja-lhe pedido para que o seu MENINO intensifique a sua ação recriadora dos corações que 
d’Ele tanto precisam e que parecem passar ao lado da Sua real presença no concreto da vida.

E como as graças vão acontecendo nos mais diversos momentos e acontecimentos da vida, queiram comunicá-las para o Secretariado da Irmã Maria Rita 
de Jesus. Brevemente iniciaremos a compilação das graças conhecidas até aos nossos dias.

INFORMAÇÃO

Estimados Amigos, com as ajudas, por pequenas que sejam, recebidas dos leito-
res do Boletim “Mª Rita de Jesus”, sentimo-nos encorajadas a continuar a enviá-lo 
como o temos vindo a fazer. Porém, com a divulgação/implementação crescente da 
Informática é possível que para alguns leitores se tornasse mais cómodo a leitura e 
armazenamento do Boletim. Para iniciarmos essa forma de envio necessitaríamos 
nos fosse fornecido endereço informático. A par do envio em moldes já conhecidos, 
publicaremos também cada Boletim, em tempo oportuno, na página da Irmã Mª Rita 
de Jesus. Todas as ajudas continuarão a ser sempre bem-vindas.

Nº da conta   2102193510001   /   IBAN   PT50 0079 0000 2102 1935 1017 7 

www.facebook.com/ppfmns/

Muito obrigada, irmã Maria Rita de Jesus. A sua intercessão junto do nosso Pai 
do Céu para que a minha sobrinha neta Ana Horta tivesse entrada no Colégio 
Luso-Francês, deu os frutos por todos nós desejados. […]
Um beijo grande deste seu devoto

Hermano Andrade (Porto)

Muito obrigada, Irmã Maria Rita de Jesus, porque junto de Deus intercedestes 
pelo meu irmão que não tinha paciência nenhuma para aceitar a doença da 
esposa que estava cancerosa e com demência acentuada nas suas faculdades 
mentais. Aceitou esta situação tão bem que não parecia o mesmo, com carinho e 
atenção para com ela: paciência, calma que só vivia para ela desde 2005 a 2010.
Mais uma vez eu te agradeço, Irmã Rita.

J. Lopes

Muito obrigada ao Menino Jesus e à Irmã Rita. A minha neta andava muito 
desorientada da fé da Igreja. Entretanto eu pedia muito a Jesus Menino e à Irmã 
Rita que ajudassem e agora que tem um namorado ajudou a manter a sua fé e 
a vida dela tem mudado muito.
Continuo a pedir para que a Irmã e o Menino Jesus também ajudem a outra minha 
neta e filha a converterem-se e a ter mais fé e a seguirem as coisas da Igreja.  

Corina de Jesus Lopes Valério

Ao Menino Jesus de Praga quero expressar a minha muita gratidão pela pro-
teção recebida por intercessão da Irmã Maria Rita de Jesus durante estes 
tempos tão difíceis que vivemos sempre ameaçadas pelo Covid – 19 que nos 
fragiliza física e moralmente. Particularmente agradeço o sair dum tempo de 
isolamento obrigatório sem aparente sequela.
Ao agradecer quero também continuar a implorar por tantos que ainda se en-
contram prisioneiros deste mal para que a esperança de cura nunca os aban-
done. Obrigada Irmã Maria Rita de Jesus por nunca nos abandonares.

C. Fontes

Venho por este meio uma graça concedida à C., filha de uma nossa afilhada. 
Há cerca de quatro anos que ela começou a queixar-se de dores num dos 
joelhos. Examinada, foi diagnosticada uma deformação congénita: a quase 
ausência de um músculo atrás de um dos joelhos, que lhe provocava dores e 
dificuldades de locomoção.
Submetida a vários tratamentos, alguns dos quais em clínica especializada – 
incluindo uma operação no Porto – lá foi suportando com paciência as dores 
que teimavam em não desaparecer. Entretanto, os pais, aflitos, iam rezando 
ao Espírito Santo e nós ao Menino Jesus de Praga pedindo a intercessão da 
Irmã Rita. Eis quando, um ano depois (junho de 2019) deixou de sentir dores, 
começando a andar sem muletas e cada vez com mais facilidade. Hoje tem 
uma vida normal e continua a estudar. 
Queremos testemunhar a nossa gratidão ao Divino Rei e à Irmã Rita pela graça 
concedida.
Lembramos que nunca desistam nem desanimem, mesmo quando tudo indica 
que não há solução para o problema ou mal que nos afeta.
Saibamos recorrer com fé ao Deus Menino por intermédio da sua grande 
apóstola, a Serva de Deus, Irmã Rita. O Divino Rei atende sempre a quem com 
fé e perseverança a Ele recorre. 

A. e J. (Açores)


