
FIDELIDADE NA PERSEVERANÇA

Ao iniciar este pequeno artigo, neste tempo de Pandemia, 
veio à minha mente um pensamento: como reagiria e viveria a 
irmã Rita este tempo.

Talvez me deixe levar pela ficção ou liberdade de pensamento, 
mas nestes tempos o nosso pensamento deve voar alto, para 
conseguirmos superar, todas as dificuldades que nos atingem, 
todas estas formas de matar a um só tempo, como diz Léon  
Chancerel.

Fidelidade aos deveres de religiosa, perseverante na 
propagação da Divina Infância, decerto seria esta sua atitude se 
estivesse no meio de nós neste ano de 2020/2021.

Religiosa com zelo pastoral, mulher mestra em criar e manter 
relações humanas, penso que continuaria a sua vida apostólica, 
com as devidas cautelas, na sua actividade de dar a conhecer 
o seu Reizinho. 

Escrevo estas letras em casa dos meus falecidos pais, onde 
me encontro a descansar quatro dias ao fim de quase 2 anos, 
neste ambiente que me recorda toda uma vida em relação de 
família. Por vezes, mesmo separado pela distância, nunca me 
demiti da função de filho.

Porque faço esta referência fora do título do artigo? Para 
partilhar com os leitores a minha vivência e quase total fidelidade 
e perseverança ao meu ministério sacerdotal.

No dia 17 de Março de 2020, quando fomos forçados a fechar 
as portas dos templos, sem possibilidade de avisar o povo que 
me tinha sido confiado apenas há 5 meses, esperei no adro da 
igreja, dei a absolvição geral ao povo que vinha para a Missa, 
como que prevendo o que iria acontecer e comuniquei-lhes “não 
vos abandono, ficarei sempre aqui, podeis contar comigo, todos 
os dias rezarei por vós”. 

Chegou o turbilhão das mortes em que por dia na paróquia se 
cremava 10 a 12 corpos de vitimas de Covid, quantos funerais 
em que apenas o padre e os agentes fúnebres, rezavam por 
aqueles mortos, onde nem um familiar aparecia. Doía, mas 
rezava sem medo.

Chegou Janeiro 2021. Por aqui a tormenta foi grande para 
mim e para muitos paroquianos.

Muitos morreram, fui infectado num funeral, onde me 
enganaram e colocaram um morto covid na capela funerária. 
Experimentei a dor da doença e a dor maior que um filho pode 
sentir: em 15 dias minha mãe e meu pai partiram. 

No funeral de minha mãe pedi a um colega que celebrasse 
Missa por sua alma, apenas fui ao cemitério rezar junto da 
sepultura.

Seis dias depois meu pai foi infectado, cuidei pessoalmente 
dele até entrar no hospital, quatro dias depois partiu, horas 
antes ainda me despedi dele para lhe dar a santa Unção, estava 
lúcido.

No meio desta tempestade, não senti medo, pois fazia parte 
da tormenta, mas lá no alto estava o Mestre, quase que o sentia 
junto de mim e me dizia: “homem de pouca fé, não tenhas medo”.

Foram tempos de profunda oração, o Divino Menino Jesus 
de Praga, cuja imagem sempre me acompanha, foi companhia 
e, claro está, a Irmã Rita. Pensava no meu íntimo, que se ela 
vivesse seria um amparo para tanta gente, que ainda nos 
continua a procurar no meio desta tempestade.

Escrevo do concelho de Sesimbra, que desde o início desta 
quarta vaga, tem sido o mais atingido, em especial a minha 
Paróquia da Quinta do Conde por ser a maior freguesia do 
concelho, com 32 mil habitantes.

Que o “Reizinho” nos ajude a sermos fieis e perseverantes.

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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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 Rui Vides – 20€; oferta de Elvira Gomes – 12€; Oferta de Lino Silva – 8€; D. Maria de Fátima Neves – 30€; Benfeitora de S. Mamede Infesta – 382,78€; 
Amigos de S. Miguel de Lobrigos – 20€; Amigos de Vila Maior – 30€; Amigos de Sanhoane – 42€; Amigos de Mouzelos e Santa Maria de Lamas – 80€; Fernanda 
Carreira de Albuquerque Brandão Macieirinha de Vila Nova de Gaia – 20€; Maria de Fátima Freitas Neves – 100€; Maria Lurdes Sousa – 50€; Oferta de Amiga 
do Porto – 50€; Lino Silva – 40€; Benfeitora do Porto – 500€.
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, em Gondomar.

Venho comunicar uma graça obtida do Menino Jesus, por intercessão da 
Irmã Maria Rita de Jesus. 
Um casal estava em vias de separação. Várias pessoas amigas juntaram- 
-se a nós em súplica ao Menino Jesus, por intercessão da Irmã Maria Rita 
de Jesus, para que a separação não se realizasse. As nossas orações 
foram ouvidas e o casal continua com vida organizada e felizes. Sirva 
este acontecimento de força para todos os que se dirigem aos pés do 
Menino Jesus – o Menino Deus – tão do encanto da Irmã Maria Rita de 
Jesus, pedindo a Sua intervenção em suas vidas sempre necessitadas das 
bênçãos de Deus.

Jacinta e Maria Silva

Recorri à Irmã Maria Rita de Jesus para lhe pedir intercessão para que um 
sobrinho meu conseguisse passar aos quadros da Instituição onde exerce 
funções. Com a ajuda da Irmã, ao fim de 1 ano chegou a boa notícia: já 
entrou nos quadros da Instituição. Obrigada Irmã Maria Rita de Jesus.

Emília Durães 

A Intercessão da Serva de Deus Maria Rita de Jesus permanece em favor 
de quantos a ela recorrem com fé. Hoje quero comunicar uma situação que 
a muitos familiares enchia de preocupação. E passo a relatar: 
Um meu primo, homem católico e de vida perfeitamente honesta, adoeceu 
gravemente. Em fase terminal, não respondia favoravelmente ao convite de 
uma reconciliação com Deus neste momento crucial da sua vida. Ao ver a 
situação grave e de desfecho humanamente previsível, recorri ao Menino 
Jesus que nos concedesse, por intercessão da Irmã Maria Rita de Jesus, 
a graça da reconciliação com Deus deste meu primo. E a resposta não 
se fez esperar. Aceitou, em toda a serenidade, a reconciliação, recebeu o 
Sacramento da Santa Unção e partiu para junto de Deus em grande PAZ. 
Hoje estou confiante que temos alguém mais que no céu olha para nós 
agradecido e nos acompanha neste nosso peregrinar. Um obrigado sincero 
ao Menino Deus e à Irmã Maria Rita de Jesus.

Rosa – Gondomar

Querida irmã Rita, 
Tanto me tem ajudado juntamente com o seu Reizinho. Quero aqui lembrar- 
-lhe a ajuda que me deu quando adoeci da minha cabeça. Tantos pedidos 
lhe chegaram para que eu melhorasse e consegui. Também quero agradecer 
a graça que tanto lhe pedi, para que a minha filha arranjasse emprego para 
poder criar o meu netinho. Com a sua ajuda e intercessão junto do Menino 
Jesus tudo se tem tornado mais leve. Receba o meu muito obrigada. 

Elvira Gomes 

Venho, por este meio, dar a conhecer o meu testemunho em relação à Irmã 
Maria Rita de Jesus.
Há uns anos atrás fui fazer uma ecografia aos ovários onde me foram 
detetados muitos quistos. O ano passado voltei a repetir essa ecografia, 
na qual já não foram detetados nenhuns quistos. Quando soube que ia 
repetir esta ecografia eu falei com uma amiga minha que pediu muito por 
mim à Irmã Rita para que eu já não tivesse nada e a verdade é que quando 
fui fazer a ecografia não tinha mesmo nada e estou muito grata por isso 
mesmo! 

Rita Ferreira

Estimados Amigos, com as ajudas recebidas dos leitores do Boletim “Mª Rita de 
Jesus”, tem-nos vindo a ser possível manter a elaboração e divulgação desta pu-
blicação pelo que vos estamos muito reconhecidos. A par do envio em moldes já 
conhecidos, publicaremos também cada Boletim, em tempo oportuno, na página 
da Irmã Mª Rita de Jesus no site da Congregação, e na página dos Amigos da 
Irmã Maria Rita de Jesus no Facebook. Todas as ajudas continuarão a ser muito 
bem-vindas.
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A FIDELIDADE DA MEMÓRIA: “Como conheci a Irmã Maria Rita de Jesus”

Muito nova perdi a minha mãe. Ora um tio ir-
mão do meu pai que era também meu padrinho 
trouxe-me para viver com eles. Era então o meu 
tio o melhor pintor de Imagens do Porto e traba-
lhava para todas as casas de Imagens. Quando 
a Irmã [a Irmã Maria Rita de Jesus] precisou de 
Imagens do Menino Jesus entrou em contacto 
com ele e assim meu tio começou a trabalhar 
para a Irmã. Foi então que passei a ser eu a vir 
a Santa Maria, [Hospital de Santa Maria, Porto] 
onde estava a Irmãzinha, levar e trazer recados. 
Nem preciso de dizer toda a bondade, o ca-
rinho, a ternura que ela me transmitia, quan-
do ela via que eu estava triste com imensas 
saudades do pai, irmãs e os meus santos 
avós. Tudo isto me ligou tanto à Irmã Rita que 
eu passei a passar as tardes dos domingos com 
ela. Então ela dava-me os moldes das coroas do 
Menino Jesus que ela delicadamente fazia com 
papel, explicava-me e eu transmitia ao Senhor de 
Gondomar que as fazia em filigrana, assim como 
os relicários, os Oratórios com o Menino Jesus. 
Enfim, tudo. Eram assim passados os meus 
domingos e então eu vinha feliz para casa. 
Aos meus 17 anos tive o meu primeiro milagre da 
Irmã Maria Rita de Jesus. Apareceu-me um ab-
cesso na 4ª costela. Nem me deixava dormir du-
rante seis meses de sofrimento. O médico tirava 
o pus e injetava um medicamento, mas não tinha 
melhoras e o médico disse para eu voltar na se-
mana a seguir e se não melhorasse tinha de ser 
operada. Eu não queria incomodar a Irmã Rita, 
mas fui lá contar-lhe e pedir-lhe que pedisse ao 
Menino Jesus de Praga por mim. Ela abraçou-me 
e disse: “eu peço, mas tens tu que pedir também.”

Passada uma semana volto ao médico e, 
como por encanto, não tinha nada, nada até 
hoje. Foi uma admiração para todos. Quando 
fui agradecer à Irmãzinha ela, com toda a sim-
plicidade dela disse-me: “vês como o Jesus te 
curou.” No meu coração que já tanto gosta-
va da Irmã ficou uma ternura sem limites. 
Continuei sempre a levar recados, a passar os 
domingos com a Irmãzinha até que Jesus a le-
vou para o Céu. Acho que foi obra dela. Morreu 
em Maio, eu casei em Julho. Minha querida sa-
bia que era melhor para mim casar-me. De pren-
da, o Jesus, talvez também a pedido da Irmã, 
deu-me um filho, um bebé lindo, saudável, mas 
aos três meses começa a chorar, não dormia de 
dia, também chorava muito. Fui ao médico que 
o viu e disse que o menino não tem nada e ao 
mesmo tempo passa-me uma receita enorme. 
Quando saí do consultório com o bebé no car-
ro ao entardecer, eu vinha triste, muito triste. Só 
pensava: “como não tem nada e me passa uma 
receita tão grande!” Era tanta a minha angús-
tia que vinha a chorar com os óculos escuros. 
Numa rua, já perto de casa, abeira-se de mim 
uma pessoa toda de preto vestida e me disse: 

“porque vais a chorar?” “Porque o meu menino 
está doente.” Deu uma gargalhada e disse: “olha 
a doença dele são os dentes.” Puxou a roupa e 
mostrou-me a boca com 2 dentes. A minha ale-
gria foi grande e quando levantei os olhos para 
lhe agradecer já não vi ninguém. Nem sequer 
passava uma pessoa. No meu coração ficou a 
certeza e até que eu viva de que foi a Irmãzinha. 

Mais tarde o meu filho, com 14 meses quei-
mou-se com água a ferver que lhe caiu na cara, 
peito, braço e mão. Quando no Hospital de 
Espinho, onde vivia e vivo, o entreguei aos mé-
dicos e ele sempre a chorar, eu caí de joelhos 
num canto do Hospital a pedir à Irmãzinha que 
se não esquecesse do meu filho que era toda 
a minha vida. Quando mo entregaram estava 
cheio de ligaduras, meu Deus! Passados 3 dias 
tinha que ir mudar as ligaduras. Os médicos fi-
caram de boca aberta que o meu filho estava 
completamente curado e sem marcas. Estava 
um médico, que por sinal era ateu, virou-se para 
mim e disse: “a que Santo é que pediste?” Claro 
que o nosso amor pela minha querida Irmãzinha 
cada vez era maior. O meu filho cresceu sempre 
a saber que tínhamos uma amiga muito grande 

e muito especial de tal modo que ele, já na fa-
culdade no Porto, lá ia a Agramonte ao jazigo 
da Irmãzinha levar-lhe uma rosa e falar com ela. 

Com 22 anos, sem perder nenhum ano, tinha 
a tropa e ele não queria ir, pois já tinha lugar aqui 
em Espinho no Hospital, mas como é alto e forte 
ficou apurado. Chegou a casa triste a perguntar se 
eu conhecia alguém para ver se o livrava da tropa. 
Eu disse-lhe: “filho, para isso era preciso muito di-
nheiro e nós não temos. Mas nós temos uma ami-
ga muito especial que nos vai ajudar. Vamos os 
dois pedir à Irmãzinha que peça ao Jesus e vais 
ver.” E com a nossa grande fé conseguimos: ele 
ficou na reserva territorial e não foi à tropa.

Quantas, quantas coisas eu tenho que agra-
decer à querida Irmãzinha. Quando me casei 
precisava de ajudar o marido. Pensei, pensei e 
como não tinha curso não sabia nada além de 
toda a vida de casa.

Esqueci-me de contar. Sabem quem me ensi-
nou a trabalhar em Imagens e todo o género de 
restauros? A minha fé é muito grande. Eu preci-
sava de ajudar o marido e que havia de fazer? 
Em casa do meu tio que era um grande pintor 
era preciso trabalhar em casa no escritório, mas 
pintar ele nunca quis que eu aprendesse. Mas 
eu que precisava de trabalhar tinha uma gara-
gem por baixo da casa, sabia o nome das tintas 
e uma fé sem limites. Digo isto a meninas que 
tenho ensinado: “no chão frio da garagem, de 
joelhos, rezava e falava com a Irmãzinha a dizer-
-lhe as minhas dificuldades e graças ao Menino 
Jesus e à Irmãzinha sei fazer tudo: pintura, res-
tauro e tudo.” Jesus foi o meu mestre com a 
Irmãzinha a pedir por mim.

Acho que me vão dar razão. Não sei, não 
encontro palavras para agradecer à Irmãzinha 
Maria Rita de Jesus tudo. Por vezes dou co-
migo a chorar a agradecer à Irmãzinha, pois 
tanto me tem feito. Apareceu-me um problema 
na vista. Diz o médico que foi uma veia que re-
bentou e sangrava e tirou-me, segundo o que 
ele disse e eu sentia, 40% da visão. Mais uma 
vez a minha santa Irmãzinha pediu ao Jesus por 
mim e a veia secou, deixou de sangrar e eu vejo 
bem, senão não podia trabalhar. 

Há uma coisa que não podemos esquecer: 
que a nossa vida seja um sacerdócio, saber 
sofrer, saber amar, até os nossos inimigos e ter 
uma fé sem limites no Jesus. Só assim se con-
segue vencer todas as tempestades da vida.

Irmãzinha, obrigada mil vezes, obrigada, por 
tanto que me amparaste em toda a vida. Aceita, 
Irmãzinha, tudo o que eu fiz de bom por ti.

Cármen Monteiro  

Falar de vida contagiante é falar de uma vida 
que desencadeia em quem vive e convive com 
ela atitudes de admiração conducentes a trans-
formações comportamentais. Essas transforma-
ções podem ser perniciosas ou benéficas em 
quem se deixa contagiar. 

É nosso propósito falar, em poucas linhas, do 
contágio que a vida da Irmã Maria Rita de Jesus 
exerceu nos muitos colaboradores que se abei-
raram dela em vida e dos que ainda hoje, volvi-
dos 56 anos da sua passagem para a Casa do 
Pai, permanecem fascinados pela missão dela 
recebida: “espalhar a devoção à Infância de 
Jesus e à de sua Mãe Maria Menina”. 

Este fascínio por esta missão teve uma apren-
dizagem ao longo de vários anos em contexto 
nada favorável à aproximação da Serva de Deus 
Maria Rita de Jesus. A vida da Irmã Maria Rita 
de Jesus foi verdadeiramente contagiante para 
o punhado de jovens que a rodearam durante 
a sua permanência na comunidade religiosa do 
Hospital de Santa Maria, no Porto. Interroguem-
se os que ainda vivem e ouvi-los-emos dizer 
que junto da Irmã respiravam paz e atração 
pelo divino que os levavam a passar tardes 
de domingo junto dela – rapazes e raparigas 
que suprimiam os seus tempos de namo-
ro para estar a ouvir a urgência da luta pelo 
Reinado do Príncipe da Paz sob a invocação 
de Menino Jesus de Praga. E, se ouvir estes 
testemunhos não é fácil para a maioria dos lei-
tores deste Boletim nº 44, então façamos uma 
nova leitura do artigo assinado pela Cármen 
Monteiro - mãe do saudoso Júlio Monteiro que já 
se encontra nos braços do PAI e na companhia 

da Irmã Maria Rita de Jesus. No artigo acima «A 
FIDELIDADE DA MEMÓRIA: “Como conheci a 
Irmã Maria Rita de Jesus”»  Cármen Monteiro 
comunica-nos como conheceu a Irmã Maria Rita 
de Jesus e através dela se fascinou pelo Filho 
de Deus Menino ao qual continua ligada e apai-
xonada até hoje.

Portadora do mandato de Jesus «Vós sois o sal 
do mundo (Mt 5, 13)»; «Vós sois a luz do mundo» 
Mt 5,14) a Irmã Maria Rita de Jesus deu sabor ao 
viver de quem dela se aproximava e foi luz a apon-
tar caminho a percorrer, em vidas por vezes sem 
grande orientação. Não há memória de pessoas 
que dela se tenham abeirado e dela se tenham 
afastado dececionadas abandonando a sua con-
vivência com expressões como as dos gregos em 

Atenas no tempo de Paulo: «ouvir-te-emos falar 
sobre isso ainda uma outra vez.» At 17,32 

Não raras vezes os jovens que gravitavam 
em torno da Serva de Deus Maria Rita de Jesus 
ouviam da sua boca, como ainda hoje repetem: 
“Não fui eu que vos chamei. O Menino Jesus 
é que vos trouxe.” E esta mesma atração que 
os mantinha coesos na realização da missão, re-
cebida do Céu mediante a pessoa da Serva de 
Deus, fazia-os expressar o receio de ficarem so-
zinhos com a sua partida para o céu que todos 
sentiam aproximar-se. Nesta circunstância ou-
viam a Irmã Maria Rita de Jesus dizer-lhes: “Ó 
filhos, deixai que eu vá para o céu, porque de 
lá vos posso ajudar ainda mais.”

Maria Celeste fmns

VIDAS CONTAGIANTES

Grupo de amigos, da primeira hora, da Irmã Maria Rita de Jesus.

INFORMAÇÕES

www.facebook.com/ppfmns/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 

Todavia há que ter em conta o constrangimento 
decorrente do confinamento.

Janeiro 23 Maio 22 Setembro 25

Fevereiro 27 Junho 26 Outubro 23

Março 27 Julho 24 Novembro 27

Abril 24 Agosto
(domingo) 29 Dezembro  

(3.º sábado) 18

Para conhecimento  
dos interessados:

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

Cármen Monteiro – à direita – no 11º Encontro dos 
Amigos da Ir. Mª Rita de Jesus, em Gondomar, em 2016.



A FIDELIDADE DA MEMÓRIA: “Como conheci a Irmã Maria Rita de Jesus”

Muito nova perdi a minha mãe. Ora um tio ir-
mão do meu pai que era também meu padrinho 
trouxe-me para viver com eles. Era então o meu 
tio o melhor pintor de Imagens do Porto e traba-
lhava para todas as casas de Imagens. Quando 
a Irmã [a Irmã Maria Rita de Jesus] precisou de 
Imagens do Menino Jesus entrou em contacto 
com ele e assim meu tio começou a trabalhar 
para a Irmã. Foi então que passei a ser eu a vir 
a Santa Maria, [Hospital de Santa Maria, Porto] 
onde estava a Irmãzinha, levar e trazer recados. 
Nem preciso de dizer toda a bondade, o ca-
rinho, a ternura que ela me transmitia, quan-
do ela via que eu estava triste com imensas 
saudades do pai, irmãs e os meus santos 
avós. Tudo isto me ligou tanto à Irmã Rita que 
eu passei a passar as tardes dos domingos com 
ela. Então ela dava-me os moldes das coroas do 
Menino Jesus que ela delicadamente fazia com 
papel, explicava-me e eu transmitia ao Senhor de 
Gondomar que as fazia em filigrana, assim como 
os relicários, os Oratórios com o Menino Jesus. 
Enfim, tudo. Eram assim passados os meus 
domingos e então eu vinha feliz para casa. 
Aos meus 17 anos tive o meu primeiro milagre da 
Irmã Maria Rita de Jesus. Apareceu-me um ab-
cesso na 4ª costela. Nem me deixava dormir du-
rante seis meses de sofrimento. O médico tirava 
o pus e injetava um medicamento, mas não tinha 
melhoras e o médico disse para eu voltar na se-
mana a seguir e se não melhorasse tinha de ser 
operada. Eu não queria incomodar a Irmã Rita, 
mas fui lá contar-lhe e pedir-lhe que pedisse ao 
Menino Jesus de Praga por mim. Ela abraçou-me 
e disse: “eu peço, mas tens tu que pedir também.”

Passada uma semana volto ao médico e, 
como por encanto, não tinha nada, nada até 
hoje. Foi uma admiração para todos. Quando 
fui agradecer à Irmãzinha ela, com toda a sim-
plicidade dela disse-me: “vês como o Jesus te 
curou.” No meu coração que já tanto gosta-
va da Irmã ficou uma ternura sem limites. 
Continuei sempre a levar recados, a passar os 
domingos com a Irmãzinha até que Jesus a le-
vou para o Céu. Acho que foi obra dela. Morreu 
em Maio, eu casei em Julho. Minha querida sa-
bia que era melhor para mim casar-me. De pren-
da, o Jesus, talvez também a pedido da Irmã, 
deu-me um filho, um bebé lindo, saudável, mas 
aos três meses começa a chorar, não dormia de 
dia, também chorava muito. Fui ao médico que 
o viu e disse que o menino não tem nada e ao 
mesmo tempo passa-me uma receita enorme. 
Quando saí do consultório com o bebé no car-
ro ao entardecer, eu vinha triste, muito triste. Só 
pensava: “como não tem nada e me passa uma 
receita tão grande!” Era tanta a minha angús-
tia que vinha a chorar com os óculos escuros. 
Numa rua, já perto de casa, abeira-se de mim 
uma pessoa toda de preto vestida e me disse: 

“porque vais a chorar?” “Porque o meu menino 
está doente.” Deu uma gargalhada e disse: “olha 
a doença dele são os dentes.” Puxou a roupa e 
mostrou-me a boca com 2 dentes. A minha ale-
gria foi grande e quando levantei os olhos para 
lhe agradecer já não vi ninguém. Nem sequer 
passava uma pessoa. No meu coração ficou a 
certeza e até que eu viva de que foi a Irmãzinha. 

Mais tarde o meu filho, com 14 meses quei-
mou-se com água a ferver que lhe caiu na cara, 
peito, braço e mão. Quando no Hospital de 
Espinho, onde vivia e vivo, o entreguei aos mé-
dicos e ele sempre a chorar, eu caí de joelhos 
num canto do Hospital a pedir à Irmãzinha que 
se não esquecesse do meu filho que era toda 
a minha vida. Quando mo entregaram estava 
cheio de ligaduras, meu Deus! Passados 3 dias 
tinha que ir mudar as ligaduras. Os médicos fi-
caram de boca aberta que o meu filho estava 
completamente curado e sem marcas. Estava 
um médico, que por sinal era ateu, virou-se para 
mim e disse: “a que Santo é que pediste?” Claro 
que o nosso amor pela minha querida Irmãzinha 
cada vez era maior. O meu filho cresceu sempre 
a saber que tínhamos uma amiga muito grande 

e muito especial de tal modo que ele, já na fa-
culdade no Porto, lá ia a Agramonte ao jazigo 
da Irmãzinha levar-lhe uma rosa e falar com ela. 

Com 22 anos, sem perder nenhum ano, tinha 
a tropa e ele não queria ir, pois já tinha lugar aqui 
em Espinho no Hospital, mas como é alto e forte 
ficou apurado. Chegou a casa triste a perguntar se 
eu conhecia alguém para ver se o livrava da tropa. 
Eu disse-lhe: “filho, para isso era preciso muito di-
nheiro e nós não temos. Mas nós temos uma ami-
ga muito especial que nos vai ajudar. Vamos os 
dois pedir à Irmãzinha que peça ao Jesus e vais 
ver.” E com a nossa grande fé conseguimos: ele 
ficou na reserva territorial e não foi à tropa.

Quantas, quantas coisas eu tenho que agra-
decer à querida Irmãzinha. Quando me casei 
precisava de ajudar o marido. Pensei, pensei e 
como não tinha curso não sabia nada além de 
toda a vida de casa.

Esqueci-me de contar. Sabem quem me ensi-
nou a trabalhar em Imagens e todo o género de 
restauros? A minha fé é muito grande. Eu preci-
sava de ajudar o marido e que havia de fazer? 
Em casa do meu tio que era um grande pintor 
era preciso trabalhar em casa no escritório, mas 
pintar ele nunca quis que eu aprendesse. Mas 
eu que precisava de trabalhar tinha uma gara-
gem por baixo da casa, sabia o nome das tintas 
e uma fé sem limites. Digo isto a meninas que 
tenho ensinado: “no chão frio da garagem, de 
joelhos, rezava e falava com a Irmãzinha a dizer-
-lhe as minhas dificuldades e graças ao Menino 
Jesus e à Irmãzinha sei fazer tudo: pintura, res-
tauro e tudo.” Jesus foi o meu mestre com a 
Irmãzinha a pedir por mim.

Acho que me vão dar razão. Não sei, não 
encontro palavras para agradecer à Irmãzinha 
Maria Rita de Jesus tudo. Por vezes dou co-
migo a chorar a agradecer à Irmãzinha, pois 
tanto me tem feito. Apareceu-me um problema 
na vista. Diz o médico que foi uma veia que re-
bentou e sangrava e tirou-me, segundo o que 
ele disse e eu sentia, 40% da visão. Mais uma 
vez a minha santa Irmãzinha pediu ao Jesus por 
mim e a veia secou, deixou de sangrar e eu vejo 
bem, senão não podia trabalhar. 

Há uma coisa que não podemos esquecer: 
que a nossa vida seja um sacerdócio, saber 
sofrer, saber amar, até os nossos inimigos e ter 
uma fé sem limites no Jesus. Só assim se con-
segue vencer todas as tempestades da vida.

Irmãzinha, obrigada mil vezes, obrigada, por 
tanto que me amparaste em toda a vida. Aceita, 
Irmãzinha, tudo o que eu fiz de bom por ti.

Cármen Monteiro  

Falar de vida contagiante é falar de uma vida 
que desencadeia em quem vive e convive com 
ela atitudes de admiração conducentes a trans-
formações comportamentais. Essas transforma-
ções podem ser perniciosas ou benéficas em 
quem se deixa contagiar. 

É nosso propósito falar, em poucas linhas, do 
contágio que a vida da Irmã Maria Rita de Jesus 
exerceu nos muitos colaboradores que se abei-
raram dela em vida e dos que ainda hoje, volvi-
dos 56 anos da sua passagem para a Casa do 
Pai, permanecem fascinados pela missão dela 
recebida: “espalhar a devoção à Infância de 
Jesus e à de sua Mãe Maria Menina”. 

Este fascínio por esta missão teve uma apren-
dizagem ao longo de vários anos em contexto 
nada favorável à aproximação da Serva de Deus 
Maria Rita de Jesus. A vida da Irmã Maria Rita 
de Jesus foi verdadeiramente contagiante para 
o punhado de jovens que a rodearam durante 
a sua permanência na comunidade religiosa do 
Hospital de Santa Maria, no Porto. Interroguem-
se os que ainda vivem e ouvi-los-emos dizer 
que junto da Irmã respiravam paz e atração 
pelo divino que os levavam a passar tardes 
de domingo junto dela – rapazes e raparigas 
que suprimiam os seus tempos de namo-
ro para estar a ouvir a urgência da luta pelo 
Reinado do Príncipe da Paz sob a invocação 
de Menino Jesus de Praga. E, se ouvir estes 
testemunhos não é fácil para a maioria dos lei-
tores deste Boletim nº 44, então façamos uma 
nova leitura do artigo assinado pela Cármen 
Monteiro - mãe do saudoso Júlio Monteiro que já 
se encontra nos braços do PAI e na companhia 

da Irmã Maria Rita de Jesus. No artigo acima «A 
FIDELIDADE DA MEMÓRIA: “Como conheci a 
Irmã Maria Rita de Jesus”»  Cármen Monteiro 
comunica-nos como conheceu a Irmã Maria Rita 
de Jesus e através dela se fascinou pelo Filho 
de Deus Menino ao qual continua ligada e apai-
xonada até hoje.

Portadora do mandato de Jesus «Vós sois o sal 
do mundo (Mt 5, 13)»; «Vós sois a luz do mundo» 
Mt 5,14) a Irmã Maria Rita de Jesus deu sabor ao 
viver de quem dela se aproximava e foi luz a apon-
tar caminho a percorrer, em vidas por vezes sem 
grande orientação. Não há memória de pessoas 
que dela se tenham abeirado e dela se tenham 
afastado dececionadas abandonando a sua con-
vivência com expressões como as dos gregos em 

Atenas no tempo de Paulo: «ouvir-te-emos falar 
sobre isso ainda uma outra vez.» At 17,32 

Não raras vezes os jovens que gravitavam 
em torno da Serva de Deus Maria Rita de Jesus 
ouviam da sua boca, como ainda hoje repetem: 
“Não fui eu que vos chamei. O Menino Jesus 
é que vos trouxe.” E esta mesma atração que 
os mantinha coesos na realização da missão, re-
cebida do Céu mediante a pessoa da Serva de 
Deus, fazia-os expressar o receio de ficarem so-
zinhos com a sua partida para o céu que todos 
sentiam aproximar-se. Nesta circunstância ou-
viam a Irmã Maria Rita de Jesus dizer-lhes: “Ó 
filhos, deixai que eu vá para o céu, porque de 
lá vos posso ajudar ainda mais.”

Maria Celeste fmns

VIDAS CONTAGIANTES

Grupo de amigos, da primeira hora, da Irmã Maria Rita de Jesus.

INFORMAÇÕES

www.facebook.com/ppfmns/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 

Todavia há que ter em conta o constrangimento 
decorrente do confinamento.

Janeiro 23 Maio 22 Setembro 25

Fevereiro 27 Junho 26 Outubro 23

Março 27 Julho 24 Novembro 27

Abril 24 Agosto
(domingo) 29 Dezembro  

(3.º sábado) 18

Para conhecimento  
dos interessados:

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

Cármen Monteiro – à direita – no 11º Encontro dos 
Amigos da Ir. Mª Rita de Jesus, em Gondomar, em 2016.



FIDELIDADE NA PERSEVERANÇA

Ao iniciar este pequeno artigo, neste tempo de Pandemia, 
veio à minha mente um pensamento: como reagiria e viveria a 
irmã Rita este tempo.

Talvez me deixe levar pela ficção ou liberdade de pensamento, 
mas nestes tempos o nosso pensamento deve voar alto, para 
conseguirmos superar, todas as dificuldades que nos atingem, 
todas estas formas de matar a um só tempo, como diz Léon  
Chancerel.

Fidelidade aos deveres de religiosa, perseverante na 
propagação da Divina Infância, decerto seria esta sua atitude se 
estivesse no meio de nós neste ano de 2020/2021.

Religiosa com zelo pastoral, mulher mestra em criar e manter 
relações humanas, penso que continuaria a sua vida apostólica, 
com as devidas cautelas, na sua actividade de dar a conhecer 
o seu Reizinho. 

Escrevo estas letras em casa dos meus falecidos pais, onde 
me encontro a descansar quatro dias ao fim de quase 2 anos, 
neste ambiente que me recorda toda uma vida em relação de 
família. Por vezes, mesmo separado pela distância, nunca me 
demiti da função de filho.

Porque faço esta referência fora do título do artigo? Para 
partilhar com os leitores a minha vivência e quase total fidelidade 
e perseverança ao meu ministério sacerdotal.

No dia 17 de Março de 2020, quando fomos forçados a fechar 
as portas dos templos, sem possibilidade de avisar o povo que 
me tinha sido confiado apenas há 5 meses, esperei no adro da 
igreja, dei a absolvição geral ao povo que vinha para a Missa, 
como que prevendo o que iria acontecer e comuniquei-lhes “não 
vos abandono, ficarei sempre aqui, podeis contar comigo, todos 
os dias rezarei por vós”. 

Chegou o turbilhão das mortes em que por dia na paróquia se 
cremava 10 a 12 corpos de vitimas de Covid, quantos funerais 
em que apenas o padre e os agentes fúnebres, rezavam por 
aqueles mortos, onde nem um familiar aparecia. Doía, mas 
rezava sem medo.

Chegou Janeiro 2021. Por aqui a tormenta foi grande para 
mim e para muitos paroquianos.

Muitos morreram, fui infectado num funeral, onde me 
enganaram e colocaram um morto covid na capela funerária. 
Experimentei a dor da doença e a dor maior que um filho pode 
sentir: em 15 dias minha mãe e meu pai partiram. 

No funeral de minha mãe pedi a um colega que celebrasse 
Missa por sua alma, apenas fui ao cemitério rezar junto da 
sepultura.

Seis dias depois meu pai foi infectado, cuidei pessoalmente 
dele até entrar no hospital, quatro dias depois partiu, horas 
antes ainda me despedi dele para lhe dar a santa Unção, estava 
lúcido.

No meio desta tempestade, não senti medo, pois fazia parte 
da tormenta, mas lá no alto estava o Mestre, quase que o sentia 
junto de mim e me dizia: “homem de pouca fé, não tenhas medo”.

Foram tempos de profunda oração, o Divino Menino Jesus 
de Praga, cuja imagem sempre me acompanha, foi companhia 
e, claro está, a Irmã Rita. Pensava no meu íntimo, que se ela 
vivesse seria um amparo para tanta gente, que ainda nos 
continua a procurar no meio desta tempestade.

Escrevo do concelho de Sesimbra, que desde o início desta 
quarta vaga, tem sido o mais atingido, em especial a minha 
Paróquia da Quinta do Conde por ser a maior freguesia do 
concelho, com 32 mil habitantes.

Que o “Reizinho” nos ajude a sermos fieis e perseverantes.

Rev.do Padre Carlos Fernando Russo

Julho 2021
N.º 44

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 Rui Vides – 20€; oferta de Elvira Gomes – 12€; Oferta de Lino Silva – 8€; D. Maria de Fátima Neves – 30€; Benfeitora de S. Mamede Infesta – 382,78€; 
Amigos de S. Miguel de Lobrigos – 20€; Amigos de Vila Maior – 30€; Amigos de Sanhoane – 42€; Amigos de Mouzelos e Santa Maria de Lamas – 80€; Fernanda 
Carreira de Albuquerque Brandão Macieirinha de Vila Nova de Gaia – 20€; Maria de Fátima Freitas Neves – 100€; Maria Lurdes Sousa – 50€; Oferta de Amiga 
do Porto – 50€; Lino Silva – 40€; Benfeitora do Porto – 500€.
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, em Gondomar.

Venho comunicar uma graça obtida do Menino Jesus, por intercessão da 
Irmã Maria Rita de Jesus. 
Um casal estava em vias de separação. Várias pessoas amigas juntaram- 
-se a nós em súplica ao Menino Jesus, por intercessão da Irmã Maria Rita 
de Jesus, para que a separação não se realizasse. As nossas orações 
foram ouvidas e o casal continua com vida organizada e felizes. Sirva 
este acontecimento de força para todos os que se dirigem aos pés do 
Menino Jesus – o Menino Deus – tão do encanto da Irmã Maria Rita de 
Jesus, pedindo a Sua intervenção em suas vidas sempre necessitadas das 
bênçãos de Deus.

Jacinta e Maria Silva

Recorri à Irmã Maria Rita de Jesus para lhe pedir intercessão para que um 
sobrinho meu conseguisse passar aos quadros da Instituição onde exerce 
funções. Com a ajuda da Irmã, ao fim de 1 ano chegou a boa notícia: já 
entrou nos quadros da Instituição. Obrigada Irmã Maria Rita de Jesus.

Emília Durães 

A Intercessão da Serva de Deus Maria Rita de Jesus permanece em favor 
de quantos a ela recorrem com fé. Hoje quero comunicar uma situação que 
a muitos familiares enchia de preocupação. E passo a relatar: 
Um meu primo, homem católico e de vida perfeitamente honesta, adoeceu 
gravemente. Em fase terminal, não respondia favoravelmente ao convite de 
uma reconciliação com Deus neste momento crucial da sua vida. Ao ver a 
situação grave e de desfecho humanamente previsível, recorri ao Menino 
Jesus que nos concedesse, por intercessão da Irmã Maria Rita de Jesus, 
a graça da reconciliação com Deus deste meu primo. E a resposta não 
se fez esperar. Aceitou, em toda a serenidade, a reconciliação, recebeu o 
Sacramento da Santa Unção e partiu para junto de Deus em grande PAZ. 
Hoje estou confiante que temos alguém mais que no céu olha para nós 
agradecido e nos acompanha neste nosso peregrinar. Um obrigado sincero 
ao Menino Deus e à Irmã Maria Rita de Jesus.

Rosa – Gondomar

Querida irmã Rita, 
Tanto me tem ajudado juntamente com o seu Reizinho. Quero aqui lembrar- 
-lhe a ajuda que me deu quando adoeci da minha cabeça. Tantos pedidos 
lhe chegaram para que eu melhorasse e consegui. Também quero agradecer 
a graça que tanto lhe pedi, para que a minha filha arranjasse emprego para 
poder criar o meu netinho. Com a sua ajuda e intercessão junto do Menino 
Jesus tudo se tem tornado mais leve. Receba o meu muito obrigada. 

Elvira Gomes 

Venho, por este meio, dar a conhecer o meu testemunho em relação à Irmã 
Maria Rita de Jesus.
Há uns anos atrás fui fazer uma ecografia aos ovários onde me foram 
detetados muitos quistos. O ano passado voltei a repetir essa ecografia, 
na qual já não foram detetados nenhuns quistos. Quando soube que ia 
repetir esta ecografia eu falei com uma amiga minha que pediu muito por 
mim à Irmã Rita para que eu já não tivesse nada e a verdade é que quando 
fui fazer a ecografia não tinha mesmo nada e estou muito grata por isso 
mesmo! 

Rita Ferreira

Estimados Amigos, com as ajudas recebidas dos leitores do Boletim “Mª Rita de 
Jesus”, tem-nos vindo a ser possível manter a elaboração e divulgação desta pu-
blicação pelo que vos estamos muito reconhecidos. A par do envio em moldes já 
conhecidos, publicaremos também cada Boletim, em tempo oportuno, na página 
da Irmã Mª Rita de Jesus no site da Congregação, e na página dos Amigos da 
Irmã Maria Rita de Jesus no Facebook. Todas as ajudas continuarão a ser muito 
bem-vindas.
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