
BATIZADOS E ENVIADOS

A vida que Deus comunica a cada cristão no seu batismo inte-
gra-o no número dos que põem a sua fé em Jesus Cristo que se 
abandona à vontade do Pai para descer até à humanidade e, com 
a sua vida, a abrir ao amor de Deus que persiste em chegar ao 
coração de todos os viventes.

A nossa missão de enviados do Pai, por seu Filho Jesus, chega 
até nós no Evangelho de João e Mateus: “A paz seja convos-
co! Assim como o Pai me enviou também eu vos envio a vós. 
Recebei o Espírito Santo” (Jo 20, 21-22). E em São Mateus se lê 
idêntico envio: “Foi me dado todo o poder no Céu e na Terra. Ide, 
pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. […] Eu estarei sempre con-
vosco até ao fim dos tempos.” (Mt 28, 18-20).

Integrados na Igreja de Jesus Cristo detentora da palavra de 
envio recebido de seu fundador todos e cada um de nós é cha-
mado a entrar na dinâmica da ação missionária que nos move a 
sair de nós, da nossa tranquilidade e comodidade para irmos ao 
encontro de tantos que esperam uma palavra de esperança que 
venha restaurar o sentido para as suas vidas. Esta é a missão 
que Jesus nos confia. Com os olhos em Maria, a primeira missio-
nária da “escola” de Jesus, vejamos como se colocou sempre em 
movimento desde a Encarnação, seguindo sempre de perto os 
ensinamentos de seu Filho, até à cruz e desta para os primeiros 
passos da Igreja de Jesus Ressuscitado. 

Pertencer à Igreja de Jesus Cristo é um dom concedido por 
Deus a alguns a quem é confiada a missão de o fazer chegar a 
todos. Deus a todos quer salvar e a Sua vontade salvífica univer-
sal passa pela encarnação de Seu Filho, através da mediação 
da Igreja. 

“Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando 
reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e 
comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vi-
mos e ouvimos” – assim começa a mensagem do Papa Francisco 
para o dia mundial das missões de 2021. E em fase avançada da 
mesma lê-se: “Como cristãos não podemos reservar o Senhor 
para nós mesmos”. Sem grande dificuldade se vê a figura da Irmã 
Maria Rita de Jesus abrangida por esta dinâmica missionária. Ela 
que não esconde ao longo dos escritos que nos deixou o seu 
encanto pelo mistério da Encarnação pelo qual Deus quis fazer 
passar a salvação de toda a humanidade. É este mistério que ela 
procura dar a conhecer e a ele aderir e fá-lo por solicitação do 

próprio Jesus: “Sempre senti o amparo do meu Real Reizinho. 
[…] O Dulcíssimo Jesus me dizia constantemente: propaga a mi-
nha Devoção”. (2º Livro de Lembranças) Esta expressão “Real 
Reizinho” nada tem de infantilidade como as suas palavras o ex-
primem noutros passos dos seus escritos: “Amada filha! O que 
mais me agrada é esse reconhecimento! Deus feito criancinha” 
(Agenda 2). E também na Agenda 4 se lê: “Minha filha! Quero 
a minha infância! A infância do meu Divino Filho bem amado e 
também da minha Filha Imaculada para que aproveitem para sal-
var o mundo! A Igreja ainda está longe de saber o significado 
da Redenção! A Redenção principia na Infância do meu Verbo 
Divino! Humanado! O próprio Deus que se humanizou! Tão Real 
como Deus Pai! Porque é o mesmo Deus! A Sagrada infância tem 
os mesmos poderes”.

Esta vida de comunhão com o divino faz a Irmã Maria Rita de 
Jesus experimentar a força do amor de Deus na sua vida pessoal 
e contemplar essa mesma força para com a humanidade. E o 
Papa Francisco, a abrir a sua mensagem para o dia mundial das 
missões de 2021, o expressa: “não podemos deixar de anunciar 
e partilhar o que vimos e ouvimos”. Assim procedeu a Irmã Maria 
Rita de Jesus quando se entrega de alma e coração à expansão 
da devoção ao Menino Jesus na visibilidade do Menino Jesus 
de Praga, e a Nossa Senhora Rainha Menina, ciente, todavia, 
de que a imagem apenas é o trampolim para a compreensão do 
Mistério do Amor com que Deus se entregou e entrega para a 
salvação de todos. Quem ama põe-se em movimento e esta foi 
a característica da Serva de Deus Maria Rita de Jesus que a to-
dos procurava envolver na missão por ela considerada urgente. 
“Depressa” era a sua expressão característica. Nos seus bilhetes 
encontramos 186 vezes o dito “depressa” e 8 vezes “depressa, 
depressa”.

Concluindo o que acima se escreve, diga-se que todos pode-
mos comunicar “o que vimos e ouvimos” sem precisarmos de 
recorrer a histórias extraordinárias. O importante está em confes-
sarmos que somos discípulos de Jesus e o que d’Ele recebemos: 
tesouro de Amor para toda a humanidade.

Maria Celeste Catarino fmns 
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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 A. Cunha, Porto – 10€; Oferta de Benfeitora do Porto – 200€; Donativos vários para a canonização – 50€; Elvira Silva – 10€; Ausenda Teixeira, 
Ermesinde – 20€; Maria José Fernandes – 20€; Amigos que visitam o jazigo em Agramonte – 90€; Maria do Carmo Alves Gomes, São Paio de Merlim – 15€; 
Joana de Pinho Fonseca, Ovar – 100€; Benfeitora de São Mamede Infesta – 150€; Benfeitora de Gondomar – 60€; Benfeitora de S. Mamede – 50€;  
António Fernando Queirós – 10€; Isaura Gonçalves – 50€; Maria de Fátima Borges da Cunha – 10€; Benfeitora de São Mamede – 50€; Ofertas deixadas  
no Jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus pelos que aí a visitam – 90€
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.

Irmã Maria Rita de Jesus,
Venho agradecer a graça que recebi por sua intercessão. Chamo- 

-me Joana, vivo em Ovar. Durante muitos anos tive um nódulo no peito 
esquerdo. Sempre tive receio de ser operada. Mas um dia decidi ir ao 
médico. Fiz todos os exames e decidi ir para a operação. Sempre receosa 
com a origem daquele nódulo. 

Dei entrada no Hospital de Nossa Senhora da Lapa, mas antes de entrar 
dirigi-me para Agramonte onde se encontra o jazigo da Irmã Maria Rita. 
Estava fecha, mas mesmo assim a Irmã Maria Rita ouviu-me e intercedeu por 
mim junto de Jesus. Pedi-lhe com muita fé para que aquele nódulo não fosse 
maligno. Mal fui operada foi feita a análise extemporânea e o nódulo era 
benigno. Não foi retirado o peito. Por esta grande graça, volto a dar graças ao 
Divino Menino Jesus pela intercessão da Irmã Maria Rita de Jesus.

Joana de Pinho Gonçalves Fonseca – Ovar

O meu testemunho.
Agradeço à irmã Rita pela sua intercessão junto do Menino Jesus. Sofro 

há vários anos de uma doença desconhecida que provoca muitas dores. Os 
médicos não conseguiam descobrir nos exames realizados. Pedia sempre à 
irmã Rita que me aliviasse este sofrimento e ajudasse os médicos a descobrir.

Nestes últimos exames conseguiram descobrir e já receitaram uma 
medicação adequada.

Agora já faço a lida da casa com menos dificuldade. 
Continuo a fazer a minha oração com a pagela da irmã Rita para que, 

junto do Menino Jesus, interceda por mim, e pelos meus familiares.
Obrigada irmã Rita. Continua sempre no meu coração.

Etelvina Sameiro – Aveiro

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.

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

Celebremos o Natal de 2021 escutando a Irmã Maria Rita de Jesus que, 
de junto da Trindade, nos segreda com as palavras que ela própria escutou:

A Redempção!!!! Principia na Infância do  
meu Verbo Divino!! Sem o qual nada feito.
Desde o principio como Deus!! Humanado!
O próprio Deus! que se humanizou! tão Real!  
como Deus Pai!! Porque é o mesmo Deus!!!  
A Sagrada Infância tem os mesmos Poderes! (Agenda 4)

Que a contemplação do Deus Menino, fazendo caminho connosco, seja 
luz para os nossos passos não raro perturbados pelos acontecimentos 
menos luminosos. 
          Santo Natal para todos!



As Irmãs Franciscanas Missionárias 
de Nossa Senhora da América do  
Norte ao celebrarem o centenário  
da sua presença naquele país dizem 
de forma simplificada onde se situa o 
coração da sua ação: 

«A nossa Missão»
Respondendo ao apelo de Deus, nós, Francis-

canas Missionárias de Nossa Senhora da Pro-
víncia da América do Norte, vivemos em comum 
o Evangelho segundo o espírito de São Francis-
co. Através do nosso batismo e da consagração 

religiosa como franciscanas, testemunhamos 
uma vida de conversão, pela oração, pobreza e 
minoridade, onde quer que vivamos e sirvamos.

Como instituto apostólico internacional na 
Igreja Católica, seguimos a longa tradição da 

Terceira Ordem Regular feminina e, à imitação 
de Mère Louise Mabille, comprometemo-nos 
com a visão e com a missão de levar a Boa Nova 
do amor e do perdão de Deus ao nosso mundo. 
Pelo nosso testemunho pessoal e da nossa di-
versidade de serviços, esforçamo-nos por fazer 
deste ideal uma realidade.

Fixando Maria como exemplo, caminhamos em 
direção ao futuro na esperança comum, ao discer-
nirmos os sinais dos tempos, o lugar onde Deus 
nos chama e como devemos responder às neces-
sidades do povo de Deus. Prosseguimos o nosso 
caminho, como mensageiras de justiça e reverên-
cia, paz e reconciliação, compaixão e cura.

18 de maio de 1990

CHAMADAS À COMUNHÃO E À PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO

As Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora, cujo carisma as interpela em perma-
nência a serem obreiras de unidade e Comu-
nhão, encontram-se espalhadas pelo mundo 
assumindo a participação na Missão comum de 
todo o batizado. Sentindo-se enviadas por Deus 
Pai para dar continuidade e expressão à missão 
de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo, 
procuram que a sua presença seja vínculo de 
unidade e comunhão e, servindo, testemunhem 
o amor de Deus que as envia. (cf. C. 3)

E, para não pensarmos que estas linhas de-
correm apenas de doutrina registada em docu-
mentos oficiais da Congregação, passamos ao 
relato concreto da atuação de Irmãs Francisca-
nas Missionárias de Nossa Senhora em campo 
de Missão.

A Irmã Helena Isabel Correia Rodrigues Silva, 
Missionária no Haiti expressa-se assim no seu 
testemunho: 

«Baseando-me na Mensagem de Sua San- 
tidade o Papa Francisco para o Dia Mundial 
das Missões, 2021, permito-me enviar um 
pequeno artigo que vai incidir essencialmente 
na minha experiência Missionária em Haiti. O 
ponto alto desta vivência será o terramoto do 
dia 14 de Agosto de 2021, focando o ANTES, 
DURANTE e DEPOIS.

Resistindo à emoção, farei uma retrospe-
tiva do que vivi durante este tempo. Missão 

segundo a Mensagem do Papa Francisco, 
“não é algo do passado nem uma recordação 
romântica de amor”. “Hoje, Jesus precisa de 
corações capazes de viver uma verdadeira 
história de amor, que os faça sair para ir às 
periferias do mundo e tornar-se mensageiros 
e instrumentos de compaixão”.

Nestes momentos de tremor de terra ou 
terramoto é urgente a missão de compaixão, 
desde o dormir na rua, alimentar-se das mes-
mas refeições, cuidar dos doentes… Este é o 
momento de promover a fraternidade e ami-

zade de Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora. Na mensagem do Papa Francisco 
para o dia mundial das missões 2021, “viver 
a missão é aventurar-se no cultivo dos mes-
mos sentimentos de Cristo Jesus e, acredi-
tar que a pessoa ao meu lado é também meu 
irmão, minha irmã, despertando o meu amor 
para com eles”. A minha/a nossa atenção e 
inquietação voltaram-se para as pessoas. 
Numa mensagem do Dia Mundial das Missões 
o Santo Padre escreve: “vossos pés estão 
empoeirados pela terra do caminho que vos 
leva até aos mais desfavorecidos e esqueci-
dos”. “Vossos sonhos estão no olhar atento 
ao próximo desenvolvendo-lhe a esperança 
de dias melhores”.

TUDO é MISSĀO, pela MISSĀO e para a 
MISSĀO. Esta experiência de vida tem tanto 
de belo como de improviso. Para finalizar este 
artigo-testemunho, realço a frase de Sua San-
tidade o Papa Francisco: “colocar-se em ‘es-
tado de missão’ é um reflexo de GRATIDĀO.”»

O testemunho da Irmã Helena Isabel, que nos 
aviva a consciência do dever do serviço aos que 
de nós precisam, diz a fidelidade à missão que 
as Franciscanas Missionárias de Nossa Senho-
ra vêm realizando na Igreja por vocação assumi-
da nos já largos anos da sua existência. 

«Escutando o clamor 
do pobre»

«As mudanças climáticas têm trazido a 
Moçambique muitos ciclones e calamidades 
naturais. Nos últimos anos várias províncias têm 
sido assoladas por esses fenômenos, sobretudo 
na época das chuvas. 

Em 2019 e 2020 as províncias mais afetadas 
foram as do centro e norte. As nossas casas tam-
bém não escaparam, apesar de serem de alve-
naria. Os bairros ficaram parcialmente destruídos 

e algumas pessoas, sobretudo os idosos, refugia-
ram-se junto da casa das Irmãs, principalmente 
em S. Benedito – Manga, na região da Beira.

Pouco a pouco e com a ajuda de pessoas de 
boa vontade, as nossas Irmãs ajudaram a recu-
perar as casas sobretudo as das pessoas de ida-
de e que vivem sozinhas ou com netos pequenos 
e órfãos. 

Nesta nossa sociedade em Moçambique há 
outro fenômeno de consequências desastrosas: 
muitos abandonam as pessoas de idade alegan-
do que são feiticeiras. Por estes e outros motivos 
as nossas Irmãs estão a ajudar sobretudo os ido-
sos e crianças órfãs. Temos alguns benfeitores 
que nos vão ajudando para podermos socorrer 
os que mais necessitam.

A preparação do sínodo nos ajuda a rever o 
nosso ser missionário.

Respondendo também ao apelo do Papa 
Francisco que nos convida a sair para as peri-

ferias, em todas as nossas fraternidades, temos 
Irmãs com a missão específica de olhar para os 
que mais necessitam, embora todas colaborem 
com elas da forma que lhes é possível. As foto-
grafias que acompanham o testemunho da nos-
sa ação falam por si, dispensando, por isso, o 
serem legendadas.

Deixamos aqui o nosso sincero agradecimen-
to a todos os que nos permitem socorrer os po-
bres e abandonados no rosto de quem brilha o 
rosto de Cristo sofredor.»

FMNS em Moçambique

INFORMAÇÕES

www.facebook.com/ppfmns/

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

O Jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus pode ser visitado durante o ano 2022 no último 
Sábado de cada mês incluindo o mês de Dezembro de 2021 ( 17 de dezembro 2021)

HORÁRIO: 

10:30h - 12:30h 
14:30h - 16:30h

Janeiro 29 Maio 28 Setembro 24

Fevereiro 26 Junho 25 Outubro 29

Março 26 Julho 30 Novembro 26

Abril 30 Agosto 27 Dezembro  
(3.º sábado) 17

Ir. Helena Isabel prestando ajuda

De Angola chegam-nos:   
Ecos de Angola

Eu sou missão, (diz o Papa Francisco)
Tu és missão e nós, em comunidade, somos 

missão. 
Cada uma de nós, Irmãs Franciscanas Mis-

sionárias de Nossa Senhora, tem consciência de 
que, onde quer que esteja ou vá, é sempre em 
Missão:  dentro ou fora da área geográfica da 
Missão, sozinha ou acompanhada, escutando 
ou dando uma palavra de alento, um sorriso, um 
simples gesto...

Às vezes é necessária a ajuda de todas, 
como no caso daquela jovem mãe que todas 
a Irmãs bem conhecemos e chegou quase 
irreconhecível, com uma tão grande infeção 
dentária que já perfurou o seu rosto com cinco 
buracos pelos quais jorra o produto da infeção. 
Quase não respira, a sua língua não cabe na 
boca e não pode ingerir nem sequer qualquer 
tipo de líquido.

Dois médicos, estomatologista e obste-
tra, mais a Irmã Maria do Livramento, missio-
nária enfermeira, deitando mão dos poucos 
meios, de que dispõem, fazem tudo o que 
é possível para aliviar esta pobre mulher.

Expressando compaixão, o Estomatologista 
exclama: 

-  Só com tal medicamento, mas a criança que 
tem no seu seio não resistirá. Que fazer? In-
terromper a gravidez? 

-  Não. Diz o obstetra com determinação.
Então aplica-se o medicamento para salvar a 

mãe e assim se fez, porque esta já não podia 
respirar.

Foram dois meses de internamento com as-
sistência permanente dos médicos incansáveis 
e da Irmã enfermeira que dia e noite quase não 
descansava, do marido, dos pais...

Muito lentamente, as melhoras foram aconte-
cendo. A mãe está curada, a bebé resistiu e hoje 
é uma criança saudável, linda e sorridente, que 

nos olha como que a dizer: “obrigada porque me 
poupaste a vida”.

Quantos trataram e acompanharam este 
caso, consideram um autêntico milagre de Deus, 
que sempre nos acompanha com o Seu Espírito 
a iluminar cada passo da nossa vida.

E isto é Missão!

FMNS em Missão em Angola

Ir. Mª do Livramento fmns, missionária enfermeira.

Irmãs FMNS, na América do Norte, e um grupo de jovens 
interessadas na vida consagrada (foto colhida da Internet).

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.

Em Moçambique também as Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora estão atentas ao clamor dos pobres que mais sofrem 
com todas as calamidades naturais que têm vindo a atingir o nosso planeta Terra. Eis um testemunho recente que nos chega:

E a terminar não resisto a parafrasear uma jo-
vem dos nossos dias para quem, segundo ela, a 
missão está nos olhos: os olhos dos outros que 
pedem ajuda, pedem conforto, pedem que os 
ensinemos ou simplesmente que lhes façamos 
companhia. E, ainda segundo a mesma jovem, 
a missão não está só a um oceano de distância.  
A missão está do outro lado da rua, na tua casa. 

E a confirmá-lo, que o diga a Irmã Ermelinda 
Neto que em deslocação de comboio durante o 
tempo de gozo de férias no seu país, se viu ao 
lado de alguém que, num diálogo espontâneo, 
preencheu todo o tempo que durou a viagem.  

Mas, regressando às palavras sábias desta jo-
vem, elas vêm acordar a consciência de tantos de 
nós acomodados à vida e pensando que a missão 

é só para os missionários em terras de Missão. 
Sem desvalorizar os que tiveram a coragem de 
partir para terras distantes deixando pessoas e 
seguranças de vida, fique o rebate de consciên-
cia a ressoar em todos nós: a Missão que todo 
o batizado é chamado a assumir encontra-se 
também no aqui e no agora de cada um. 

Testemunho organizado por MC fmns
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o amor de Deus que as envia. (cf. C. 3)

E, para não pensarmos que estas linhas de-
correm apenas de doutrina registada em docu-
mentos oficiais da Congregação, passamos ao 
relato concreto da atuação de Irmãs Francisca-
nas Missionárias de Nossa Senhora em campo 
de Missão.

A Irmã Helena Isabel Correia Rodrigues Silva, 
Missionária no Haiti expressa-se assim no seu 
testemunho: 

«Baseando-me na Mensagem de Sua San- 
tidade o Papa Francisco para o Dia Mundial 
das Missões, 2021, permito-me enviar um 
pequeno artigo que vai incidir essencialmente 
na minha experiência Missionária em Haiti. O 
ponto alto desta vivência será o terramoto do 
dia 14 de Agosto de 2021, focando o ANTES, 
DURANTE e DEPOIS.

Resistindo à emoção, farei uma retrospe-
tiva do que vivi durante este tempo. Missão 

segundo a Mensagem do Papa Francisco, 
“não é algo do passado nem uma recordação 
romântica de amor”. “Hoje, Jesus precisa de 
corações capazes de viver uma verdadeira 
história de amor, que os faça sair para ir às 
periferias do mundo e tornar-se mensageiros 
e instrumentos de compaixão”.

Nestes momentos de tremor de terra ou 
terramoto é urgente a missão de compaixão, 
desde o dormir na rua, alimentar-se das mes-
mas refeições, cuidar dos doentes… Este é o 
momento de promover a fraternidade e ami-

zade de Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora. Na mensagem do Papa Francisco 
para o dia mundial das missões 2021, “viver 
a missão é aventurar-se no cultivo dos mes-
mos sentimentos de Cristo Jesus e, acredi-
tar que a pessoa ao meu lado é também meu 
irmão, minha irmã, despertando o meu amor 
para com eles”. A minha/a nossa atenção e 
inquietação voltaram-se para as pessoas. 
Numa mensagem do Dia Mundial das Missões 
o Santo Padre escreve: “vossos pés estão 
empoeirados pela terra do caminho que vos 
leva até aos mais desfavorecidos e esqueci-
dos”. “Vossos sonhos estão no olhar atento 
ao próximo desenvolvendo-lhe a esperança 
de dias melhores”.

TUDO é MISSĀO, pela MISSĀO e para a 
MISSĀO. Esta experiência de vida tem tanto 
de belo como de improviso. Para finalizar este 
artigo-testemunho, realço a frase de Sua San-
tidade o Papa Francisco: “colocar-se em ‘es-
tado de missão’ é um reflexo de GRATIDĀO.”»

O testemunho da Irmã Helena Isabel, que nos 
aviva a consciência do dever do serviço aos que 
de nós precisam, diz a fidelidade à missão que 
as Franciscanas Missionárias de Nossa Senho-
ra vêm realizando na Igreja por vocação assumi-
da nos já largos anos da sua existência. 

«Escutando o clamor 
do pobre»

«As mudanças climáticas têm trazido a 
Moçambique muitos ciclones e calamidades 
naturais. Nos últimos anos várias províncias têm 
sido assoladas por esses fenômenos, sobretudo 
na época das chuvas. 

Em 2019 e 2020 as províncias mais afetadas 
foram as do centro e norte. As nossas casas tam-
bém não escaparam, apesar de serem de alve-
naria. Os bairros ficaram parcialmente destruídos 

e algumas pessoas, sobretudo os idosos, refugia-
ram-se junto da casa das Irmãs, principalmente 
em S. Benedito – Manga, na região da Beira.

Pouco a pouco e com a ajuda de pessoas de 
boa vontade, as nossas Irmãs ajudaram a recu-
perar as casas sobretudo as das pessoas de ida-
de e que vivem sozinhas ou com netos pequenos 
e órfãos. 

Nesta nossa sociedade em Moçambique há 
outro fenômeno de consequências desastrosas: 
muitos abandonam as pessoas de idade alegan-
do que são feiticeiras. Por estes e outros motivos 
as nossas Irmãs estão a ajudar sobretudo os ido-
sos e crianças órfãs. Temos alguns benfeitores 
que nos vão ajudando para podermos socorrer 
os que mais necessitam.

A preparação do sínodo nos ajuda a rever o 
nosso ser missionário.

Respondendo também ao apelo do Papa 
Francisco que nos convida a sair para as peri-

ferias, em todas as nossas fraternidades, temos 
Irmãs com a missão específica de olhar para os 
que mais necessitam, embora todas colaborem 
com elas da forma que lhes é possível. As foto-
grafias que acompanham o testemunho da nos-
sa ação falam por si, dispensando, por isso, o 
serem legendadas.

Deixamos aqui o nosso sincero agradecimen-
to a todos os que nos permitem socorrer os po-
bres e abandonados no rosto de quem brilha o 
rosto de Cristo sofredor.»

FMNS em Moçambique

INFORMAÇÕES

www.facebook.com/ppfmns/

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

O Jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus pode ser visitado durante o ano 2022 no último 
Sábado de cada mês incluindo o mês de Dezembro de 2021 ( 17 de dezembro 2021)

HORÁRIO: 

10:30h - 12:30h 
14:30h - 16:30h

Janeiro 29 Maio 28 Setembro 24

Fevereiro 26 Junho 25 Outubro 29

Março 26 Julho 30 Novembro 26

Abril 30 Agosto 27 Dezembro  
(3.º sábado) 17

Ir. Helena Isabel prestando ajuda

De Angola chegam-nos:   
Ecos de Angola

Eu sou missão, (diz o Papa Francisco)
Tu és missão e nós, em comunidade, somos 

missão. 
Cada uma de nós, Irmãs Franciscanas Mis-

sionárias de Nossa Senhora, tem consciência de 
que, onde quer que esteja ou vá, é sempre em 
Missão:  dentro ou fora da área geográfica da 
Missão, sozinha ou acompanhada, escutando 
ou dando uma palavra de alento, um sorriso, um 
simples gesto...

Às vezes é necessária a ajuda de todas, 
como no caso daquela jovem mãe que todas 
a Irmãs bem conhecemos e chegou quase 
irreconhecível, com uma tão grande infeção 
dentária que já perfurou o seu rosto com cinco 
buracos pelos quais jorra o produto da infeção. 
Quase não respira, a sua língua não cabe na 
boca e não pode ingerir nem sequer qualquer 
tipo de líquido.

Dois médicos, estomatologista e obste-
tra, mais a Irmã Maria do Livramento, missio-
nária enfermeira, deitando mão dos poucos 
meios, de que dispõem, fazem tudo o que 
é possível para aliviar esta pobre mulher.

Expressando compaixão, o Estomatologista 
exclama: 

-  Só com tal medicamento, mas a criança que 
tem no seu seio não resistirá. Que fazer? In-
terromper a gravidez? 

-  Não. Diz o obstetra com determinação.
Então aplica-se o medicamento para salvar a 

mãe e assim se fez, porque esta já não podia 
respirar.

Foram dois meses de internamento com as-
sistência permanente dos médicos incansáveis 
e da Irmã enfermeira que dia e noite quase não 
descansava, do marido, dos pais...

Muito lentamente, as melhoras foram aconte-
cendo. A mãe está curada, a bebé resistiu e hoje 
é uma criança saudável, linda e sorridente, que 

nos olha como que a dizer: “obrigada porque me 
poupaste a vida”.

Quantos trataram e acompanharam este 
caso, consideram um autêntico milagre de Deus, 
que sempre nos acompanha com o Seu Espírito 
a iluminar cada passo da nossa vida.

E isto é Missão!

FMNS em Missão em Angola

Ir. Mª do Livramento fmns, missionária enfermeira.

Irmãs FMNS, na América do Norte, e um grupo de jovens 
interessadas na vida consagrada (foto colhida da Internet).

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.

Em Moçambique também as Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora estão atentas ao clamor dos pobres que mais sofrem 
com todas as calamidades naturais que têm vindo a atingir o nosso planeta Terra. Eis um testemunho recente que nos chega:

E a terminar não resisto a parafrasear uma jo-
vem dos nossos dias para quem, segundo ela, a 
missão está nos olhos: os olhos dos outros que 
pedem ajuda, pedem conforto, pedem que os 
ensinemos ou simplesmente que lhes façamos 
companhia. E, ainda segundo a mesma jovem, 
a missão não está só a um oceano de distância.  
A missão está do outro lado da rua, na tua casa. 

E a confirmá-lo, que o diga a Irmã Ermelinda 
Neto que em deslocação de comboio durante o 
tempo de gozo de férias no seu país, se viu ao 
lado de alguém que, num diálogo espontâneo, 
preencheu todo o tempo que durou a viagem.  

Mas, regressando às palavras sábias desta jo-
vem, elas vêm acordar a consciência de tantos de 
nós acomodados à vida e pensando que a missão 

é só para os missionários em terras de Missão. 
Sem desvalorizar os que tiveram a coragem de 
partir para terras distantes deixando pessoas e 
seguranças de vida, fique o rebate de consciên-
cia a ressoar em todos nós: a Missão que todo 
o batizado é chamado a assumir encontra-se 
também no aqui e no agora de cada um. 

Testemunho organizado por MC fmns



BATIZADOS E ENVIADOS

A vida que Deus comunica a cada cristão no seu batismo inte-
gra-o no número dos que põem a sua fé em Jesus Cristo que se 
abandona à vontade do Pai para descer até à humanidade e, com 
a sua vida, a abrir ao amor de Deus que persiste em chegar ao 
coração de todos os viventes.

A nossa missão de enviados do Pai, por seu Filho Jesus, chega 
até nós no Evangelho de João e Mateus: “A paz seja convos-
co! Assim como o Pai me enviou também eu vos envio a vós. 
Recebei o Espírito Santo” (Jo 20, 21-22). E em São Mateus se lê 
idêntico envio: “Foi me dado todo o poder no Céu e na Terra. Ide, 
pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. […] Eu estarei sempre con-
vosco até ao fim dos tempos.” (Mt 28, 18-20).

Integrados na Igreja de Jesus Cristo detentora da palavra de 
envio recebido de seu fundador todos e cada um de nós é cha-
mado a entrar na dinâmica da ação missionária que nos move a 
sair de nós, da nossa tranquilidade e comodidade para irmos ao 
encontro de tantos que esperam uma palavra de esperança que 
venha restaurar o sentido para as suas vidas. Esta é a missão 
que Jesus nos confia. Com os olhos em Maria, a primeira missio-
nária da “escola” de Jesus, vejamos como se colocou sempre em 
movimento desde a Encarnação, seguindo sempre de perto os 
ensinamentos de seu Filho, até à cruz e desta para os primeiros 
passos da Igreja de Jesus Ressuscitado. 

Pertencer à Igreja de Jesus Cristo é um dom concedido por 
Deus a alguns a quem é confiada a missão de o fazer chegar a 
todos. Deus a todos quer salvar e a Sua vontade salvífica univer-
sal passa pela encarnação de Seu Filho, através da mediação 
da Igreja. 

“Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando 
reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e 
comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vi-
mos e ouvimos” – assim começa a mensagem do Papa Francisco 
para o dia mundial das missões de 2021. E em fase avançada da 
mesma lê-se: “Como cristãos não podemos reservar o Senhor 
para nós mesmos”. Sem grande dificuldade se vê a figura da Irmã 
Maria Rita de Jesus abrangida por esta dinâmica missionária. Ela 
que não esconde ao longo dos escritos que nos deixou o seu 
encanto pelo mistério da Encarnação pelo qual Deus quis fazer 
passar a salvação de toda a humanidade. É este mistério que ela 
procura dar a conhecer e a ele aderir e fá-lo por solicitação do 

próprio Jesus: “Sempre senti o amparo do meu Real Reizinho. 
[…] O Dulcíssimo Jesus me dizia constantemente: propaga a mi-
nha Devoção”. (2º Livro de Lembranças) Esta expressão “Real 
Reizinho” nada tem de infantilidade como as suas palavras o ex-
primem noutros passos dos seus escritos: “Amada filha! O que 
mais me agrada é esse reconhecimento! Deus feito criancinha” 
(Agenda 2). E também na Agenda 4 se lê: “Minha filha! Quero 
a minha infância! A infância do meu Divino Filho bem amado e 
também da minha Filha Imaculada para que aproveitem para sal-
var o mundo! A Igreja ainda está longe de saber o significado 
da Redenção! A Redenção principia na Infância do meu Verbo 
Divino! Humanado! O próprio Deus que se humanizou! Tão Real 
como Deus Pai! Porque é o mesmo Deus! A Sagrada infância tem 
os mesmos poderes”.

Esta vida de comunhão com o divino faz a Irmã Maria Rita de 
Jesus experimentar a força do amor de Deus na sua vida pessoal 
e contemplar essa mesma força para com a humanidade. E o 
Papa Francisco, a abrir a sua mensagem para o dia mundial das 
missões de 2021, o expressa: “não podemos deixar de anunciar 
e partilhar o que vimos e ouvimos”. Assim procedeu a Irmã Maria 
Rita de Jesus quando se entrega de alma e coração à expansão 
da devoção ao Menino Jesus na visibilidade do Menino Jesus 
de Praga, e a Nossa Senhora Rainha Menina, ciente, todavia, 
de que a imagem apenas é o trampolim para a compreensão do 
Mistério do Amor com que Deus se entregou e entrega para a 
salvação de todos. Quem ama põe-se em movimento e esta foi 
a característica da Serva de Deus Maria Rita de Jesus que a to-
dos procurava envolver na missão por ela considerada urgente. 
“Depressa” era a sua expressão característica. Nos seus bilhetes 
encontramos 186 vezes o dito “depressa” e 8 vezes “depressa, 
depressa”.

Concluindo o que acima se escreve, diga-se que todos pode-
mos comunicar “o que vimos e ouvimos” sem precisarmos de 
recorrer a histórias extraordinárias. O importante está em confes-
sarmos que somos discípulos de Jesus e o que d’Ele recebemos: 
tesouro de Amor para toda a humanidade.

Maria Celeste Catarino fmns 
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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 A. Cunha, Porto – 10€; Oferta de Benfeitora do Porto – 200€; Donativos vários para a canonização – 50€; Elvira Silva – 10€; Ausenda Teixeira, 
Ermesinde – 20€; Maria José Fernandes – 20€; Amigos que visitam o jazigo em Agramonte – 90€; Maria do Carmo Alves Gomes, São Paio de Merlim – 15€; 
Joana de Pinho Fonseca, Ovar – 100€; Benfeitora de São Mamede Infesta – 150€; Benfeitora de Gondomar – 60€; Benfeitora de S. Mamede – 50€;  
António Fernando Queirós – 10€; Isaura Gonçalves – 50€; Maria de Fátima Borges da Cunha – 10€; Benfeitora de São Mamede – 50€; Ofertas deixadas  
no Jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus pelos que aí a visitam – 90€
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.

Irmã Maria Rita de Jesus,
Venho agradecer a graça que recebi por sua intercessão. Chamo- 

-me Joana, vivo em Ovar. Durante muitos anos tive um nódulo no peito 
esquerdo. Sempre tive receio de ser operada. Mas um dia decidi ir ao 
médico. Fiz todos os exames e decidi ir para a operação. Sempre receosa 
com a origem daquele nódulo. 

Dei entrada no Hospital de Nossa Senhora da Lapa, mas antes de entrar 
dirigi-me para Agramonte onde se encontra o jazigo da Irmã Maria Rita. 
Estava fecha, mas mesmo assim a Irmã Maria Rita ouviu-me e intercedeu por 
mim junto de Jesus. Pedi-lhe com muita fé para que aquele nódulo não fosse 
maligno. Mal fui operada foi feita a análise extemporânea e o nódulo era 
benigno. Não foi retirado o peito. Por esta grande graça, volto a dar graças ao 
Divino Menino Jesus pela intercessão da Irmã Maria Rita de Jesus.

Joana de Pinho Gonçalves Fonseca – Ovar

O meu testemunho.
Agradeço à irmã Rita pela sua intercessão junto do Menino Jesus. Sofro 

há vários anos de uma doença desconhecida que provoca muitas dores. Os 
médicos não conseguiam descobrir nos exames realizados. Pedia sempre à 
irmã Rita que me aliviasse este sofrimento e ajudasse os médicos a descobrir.

Nestes últimos exames conseguiram descobrir e já receitaram uma 
medicação adequada.

Agora já faço a lida da casa com menos dificuldade. 
Continuo a fazer a minha oração com a pagela da irmã Rita para que, 

junto do Menino Jesus, interceda por mim, e pelos meus familiares.
Obrigada irmã Rita. Continua sempre no meu coração.

Etelvina Sameiro – Aveiro

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.

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

Celebremos o Natal de 2021 escutando a Irmã Maria Rita de Jesus que, 
de junto da Trindade, nos segreda com as palavras que ela própria escutou:

A Redempção!!!! Principia na Infância do  
meu Verbo Divino!! Sem o qual nada feito.
Desde o principio como Deus!! Humanado!
O próprio Deus! que se humanizou! tão Real!  
como Deus Pai!! Porque é o mesmo Deus!!!  
A Sagrada Infância tem os mesmos Poderes! (Agenda 4)

Que a contemplação do Deus Menino, fazendo caminho connosco, seja 
luz para os nossos passos não raro perturbados pelos acontecimentos 
menos luminosos. 
          Santo Natal para todos!


