
Ao dizer assim, parece que estou a olhar para o Papa Francisco.  
De facto, ele tem um sorriso que não deixa ninguém indiferente (crentes 
e não crentes). E o mundo, olhando para ele, vai-se tornando mais pró-
ximo e, humanamente, mais sensível.

Será assim com todos os sorrisos? Decerto, não; pois, alguns reve-
lam um certo cinismo e geram desconfiança. Mas quando traduzem a 
verdade, a inocência e a ternura, ao jeito das crianças… sabem a céu! 
Por isso, Jesus falou assim aos discípulos: “quem, de entre vós, quiser 
ser o maior, faça-se como esta criança”.  E noutro lugar: “ai daqueles 
que escandalizarem uma criança”.

Ora, a Irmã Maria Rita de Jesus escolheu uma “criança” singular, 
para lhe inspirar e modelar o sorriso: o Menino Jesus! Com Ele nos bra-
ços ou de joelhos diante da Sua imagem, foi aprendendo a relacionar-
-se, mais de perto, com Deus e com os homens. Com Deus, apelando à 
confiança e ganhando passos mais firmes, na vivência da consagração; 
e com os homens, aprendendo e ajudando a humanizar as relações, 
tomando isso como missão. Quer dizer: por um lado, dava a sensação 
de ouvir o Menino Jesus a rezar assim: “Pai, qual é a Tua vontade”?   
E, por outro, a ensinar-nos a rezar: “Pai Nosso que estais nos céus”! 
Ora, de um e outro jeito, as distâncias ficavam anuladas… e o céu e a 
terra passavam a dialogar juntos.

Todavia, esta ligação anda, hoje, muito esquecida. Daí, que os ho-
mens se mostrem, frequentemente, de costas voltadas ou deem espetá-
culo de maledicência e desumanização, nas relações sociais. Acontece 
assim, sempre que o dinheiro toma a primazia e a autonomia fala muito 
de direitos e pouco de deveres. E num e noutro caso, os valores são 
esquecidos ou mesmo desprezados. Razão tinha Paulo VI para dizer, 
no final do Concílio Vaticano II: a descrença é um mal do nosso tempo, 
mas a ‘indiferença’ é pior ainda! E, de facto, observa-se isto amiudadas 
vezes, no ambiente da família, no comportamento das escolas e à conta 
de diversas ideologias. Simplesmente, no tempo da Irmã Maria Rita de 
Jesus, ainda não era assim!

É verdade: ainda não era assim… sempre que o fundamental 
merecia o primeiro lugar. E esse fundamental passava pelo sorriso do 
coração e da alma, ouvindo de Jesus a lição do ‘amor’ (Deus é Amor)  
e aprendendo do Pai Nosso a “fraternidade global” (pois, segundo  
S. Paulo, à conta da fé em Jesus Cristo, “não há judeu nem grego, escravo 
ou homem livre”; todos são irmãos). Mas, então, como remediar os des-
vios e os esquecimentos? A Irmã Rita apegava-se ao essencial e não mais 
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divagava, ao longo do caminho. Com efeito, para ela, o Menino Jesus era 
o seu modelo e a sua medida. E, assim, entretinha-se a contemplá-Lo,  
a fazer-Lhe vestidinhos, a dialogar com Ele sobre as coisas do dia a dia… 
Isto, com o propósito de ser fiel às Suas inspirações e de atrair outros a fa-
zerem o mesmo. Depois, foi espalhando a devoção da ‘Infância de Jesus’, 
divulgando por toda a parte a Sua imagem. E foi associando, também,  
a imagem de Maria pequenina. Então, o seu sorriso de paz e de ternura 
passou a ser ‘identidade’ do seu nome e da sua postura, diante das pes-
soas que vinham ao seu encontro ou com ela colaboravam.

E porque será, então, que hoje se esboroa com facilidade o am-
biente das famílias, dizendo ao ‘amor’ que desligue do essencial e ao 
‘compromisso’ que desdenhe das obrigações? Decerto, porque a moda 
oferece razões e tenta justifica-las, à conta da autonomia laica: ‘apetece-
-me’… ‘eu é que sei’… ‘tudo é igual’… Mas a razão principal ainda bate 
palmas ao egoísmo, que acha de somenos os nascimentos e a vida. 
E quando assim é, o ambiente esvazia-se de generosidade e a ternura 
deixa de sorrir em casa. Ai! Europa, Europa, que estás parada no tempo 
e esquecida da eternidade! Se és visitada ou invadida, lembra-te que 
já passaste por situações idênticas… pois, como diz o Papa Francisco,  
é natural que os lugares vazios tendam a ser ocupados. Em todo o caso, 
mostra-te acolhedora da vida alheia, para que a caridade gere esperan-
ça e o amor fiel e fecundo se torne verdadeira herança, pelo tempo além. 
Com efeito, a ternura dos filhos e das crianças em geral, é semelhante 
ao perfume que contagia o ambiente ou ao jardim que sorri e desperta 
gratidão em quem passa pelo caminho.

A Irmã Maria Rita de Jesus intuiu espiritualmente esta leitura e res-
pondeu generosamente com a vida. Para ela, o Menino Jesus era o 
‘ícone’ do mistério de Deus e do Seu projeto de salvação. N’Ele, via 
o invisível e sentia-se atraída. Por isso, o Menino Jesus que ela tanto 
acarinhava e com quem dialogava abundantemente, não se resumia à 
moldura de madeira e ao vestido de pano; era, antes, o ‘sorriso divino’ 
que deixava ver a ternura de Deus e a Sua misericórdia encarnada. Por 
isso, contemplá-Lo, falar com Ele, acolher a sua inspiração… equivalia 
a deixar-se cativar e responder com doação apostólica, até ser toda de 
Deus e ajudar outros a ser. Claro que isso a ensinou a sair de si mesma 
(à semelhança de Deus, na encarnação do Seu Filho) e a dar-se sem 
reservas. Às vezes, também saía da própria comunidade ou chamava os 



de fora ao seu encontro (e isso perturbou o ambiente e granjeou-lhe 
algumas limitações; mas o sorriso do Menino Jesus, espelhava-se no 
seu rosto, e a paz nunca lhe faltou).

Aliás, ela bem sabia que o sorriso (mormente, quando faz do nosso 
rosto, um rosto de criança), é a resposta mais adequada a quem chega 
com desalento ou com azedume; e é, também, a defesa pessoal que 
ajuda a serenar e a não explodir. Pousemos os olhos no procedimento 
de Jesus, diante de algumas ambições dos discípulos e de algumas 
provocações dos fariseus: ou se valia da ternura de uma criança, em 
jeito de parábola, ou citava a Sagrada Escritura, para ajudar a refletir.  
E a imagem do Menino Jesus sugere tudo isto, semeando confian-
ça pelo tempo além… Vale, então, a pena contemplá-Lo, como fazia  
a Irmã Maria Rita de Jesus: passando horas a eito, diante d’Ele,  
e acabando por mergulhar numa profunda intimidade. E quando levava  

algum pedido (e era tão frequente), ficava de joelhos, até obter alguma 
resposta ou inspiração. Tal era a sua confiança!

Por outra parte, quando alguém experimentava alguma graça ob-
tida por intermédio da sua oração e lhe agradecia, ela prontamente 
respondia: ‘agradece ao Menino Jesus, porque tudo é obra d’Ele’! 
Depois, olhando, também, para a ternura com que Maria embalava 
e acarinhava o seu Menino, foi aprendendo a amar intensamente a 
vontade de Deus e a interceder mais pelas famílias. Na realidade, 
quando Deus chama, também envia (vocação e missão); e, daí, o seu 
apostolado, com gosto e reparação.

Associo, agora, a minha voz à de muitos, com desejo de ver a 
Irmã Maria Rita de Jesus a sorrir-nos dos altares e a garantir-nos a 
bênção cheia de ternura do (seu) Menino Jesus.

+ Augusto César

O presente boletim tem a sua publicação após o recente en-
cerramento da XIV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos realizada entre 4 a 25 de outubro de 2015 e cujo tema 
tratou “A vocação e a Missão da Família na Igreja e no Mundo 
Contemporâneo”; situa-se igualmente a publicação deste bo-
letim no limiar do Ano Jubilar da Misericórdia, com abertura a  
8 de Dezembro de 2015, Solenidade da Imaculada Conceição 
e encerramento a 20 de Novembro de 2016, Solenidade de 
Jesus Cristo, Senhor do Universo.

Os escritos deixados pela Serva de Deus Maria Rita de Jesus 
são ricos em pedidos e recomendações focando quer o cuidado 
que requerem as nossas famílias quer o amor misericordioso de 
Deus para com o mundo que persiste em enveredar por sendas 
nada conformes com o mandamento divino. Assim, dos escritos 
da Irmã Maria Rita de Jesus retiramos: 

«Deus quer com a sua misericórdia Infinita salvar o mundo! 
O mundo para ser salvo há-de principiar pela criança. Vejamos 
por pontos: Se a criança for educada como pagã, naturalmente 
crescerá sempre pagã e constituirá uma vida de família pagã. 
Como querem um novo mundo? Sem os alicerces? Sem raí-
zes? As raízes, os alicerces têm de vir do céu! E como chamar 
esses alicerces, essas raízes do céu? A criança – Rapaz ou 
Rapariga - precisa de apoio, precisa de amparo divino, sem 
o qual nada lhes toca na alma. A criança feminina precisa de 
ver outra menina pequenina como ela. O Rapaz quer ver outro 
menino que o atraia com as suas belezas infantis.

Para que se fez criança o Deus Senhor Omnipotente? Para 
cativar os corações! As almas Juvenis! Precisamente nos sécu-
los passados não havia casa alguma sem uma Imagem do Deus 
Menino. Com os tempos, Deus quer ainda mais deslumbrar as 
almas grandes e pequenas com as suas vestes reais! Assim foi 
há 4 séculos. Acaso foram as crianças os primeiros pajens? Não 
foram Monarcas, Imperatrizes, Rainhas, Corte Real de todos os 
palácios, o mundo inteiro que se ajoelharam aos pés sagrados 
do Divino Rei? Porquê agora tanta ousadia em repudiar com ri-
dículos, ou ridículas atitudes? Francamente! Querem um mundo 
melhor? Como? Com as pregações que fazem? 

Se não começam pela raiz, pelos alicerces, nada farão.  
E cada vez pior! pior! pior! Ponham nas catequeses as sa-
gradas Imagens do Divino Reizinho e nossa Senhora Rainha  
Menina da Apresentação aos 3 anos no Tempo que ensina 
para os pais, para os mestres, para os educadores! Aos domin-
gos na Missa da catequese formem Vassalos aos pés de seus 
Reis! Consagrem as crianças aos seus Reizinhos! 

Os seus Pastores cantem melodias aos Divinos Protetores. 
Consagrem-nas, aos domingos, antes ou no fim da catequese. 
Cantem antes ou depois aos Divinos Pastores. Sendo assim, 
as crianças serão amparadas pelos Divinos Pastores e guia-
das na juventude. Serão resguardadas na vida. Assim será a 
criança amparada pelos Divinos Reizinhos! Serão amanhã as 
mulheres educadoras, salvadoras do seu Lar. O rapaz será o 
chefe, o pai, o cidadão que sabe governar. A família será um 
exemplo para bem viver e amar o Deus Senhor, Omnipotente!» 

(Agenda n.º 1, 3-19)

O amor de Deus para com a humanidade, e que O leva a 
entregar o Seu próprio Filho para a sua redenção, atrai a Serva 
de Deus e fá-la mergulhar na contemplação desse amor mise-
ricordioso: 

Meu Deus! Meu Deus! Como Vos amo! Como Vos estremeço. 
Que felicidade! Que ventura! Meu rico Pai! Como vos agradeço 
de me escolheres para Vos amar! Como vos agradeço por me es-
colheres para Vos enternecer e principalmente por Vos fazerdes 
criancinha! Tão Linda! Que Linda a Vossa Misericórdia! […]

Assim quisestes salvar a humanidade! Fazendo-Vos crian-
cinha! Assim podeis salvar! Vindo humanado! Mas quisestes 
ser criancinha! Pai! Que és o Filho! Que és o Espírito Santo!  
O mesmo Deus! Amor! O mesmo Deus! Encantador! Como vos 
vejo tão grande como Pai! Como Filho! Como Espírito Santo! 
Meu Pai! Meu Filho! Meu Espírito Santo! Eu Vos amo! Eu Vos 
estremeço! Eu Vos agradeço.

Meu Bem-amado. Deus Menino! Como Vos fizestes tão 
gracioso! Encantas a minha Alma!

(Cf. Agenda 2, 88-94. Note-se a profusão das exclamações 
expressando o mergulhar contemplativo da Irmã Maria Rita  

de Jesus em Deus Trindade Pai, Filho e Espírito Santo.)

O amor misericordioso de Deus nos escritos da Irmã Rita



O que nos diz uma criança de 5 anos

FMNS no Encontro Internacional de jovens consagrados - Roma 2015

Rafael, criança de 5 anos, confirma-nos a visão profética da 
Serva de Deus relativamente ao futuro do mundo se a criança 
beber na família o amor a Jesus e aprender o que nos trouxe com 
a sua Incarnação: viveu no nosso mundo, morreu, mas voltou à 
vida e está connosco. Isto se pode ler na passagem dos dois ra-
pazes que procuravam o túmulo de Jesus e, no dia seguinte,  
foram a casa de Jesus para lhe dizerem «Olá! e Obrigado!». 
Mais coisas poderão ser descobertas por cada leitor ao per-
correr o desenho do Rafael e a história por ele contada à 
professora/educadora e por ela transcrita na língua usada 
pela própria criança e cuja tradução é apresentada ao lado 
do desenho :

“Era uma vez... Dois rapazes à procura do túmulo de 
Jesus mas já era muito tarde, quase de noite! A mãe dos 
rapazes chamou-os para irem para casa, era hora de jan-
tar. Então, eles tomaram banho antes de jantar, depois 
foram lavar os dentes e de seguida foram dormir. 

No dia seguinte, eles foram à casa de Jesus para Lhe 
dizer “Olá e obrigada!”.

Os rapazes iam pela rua, quando entraram no carro da sua 
mãe e foram para a escola, para aprenderem e essa escola 
chama-se Astoria!!!”

Rafael Leite Castro Ferreira da Silva (5 anos)
25/09/2015

EXPERIÊNCIA e ENRIQUECIMENTO são palavras que 
encerram toda uma vivência de quatro dias vividos na alegria 
e partilha no encontro dos cerca de 5000 jovens consagrados 
reunidos em Roma e muito particularmente das onze Francis-
canas Missionárias de Nossa Senhora que testemunham com 
júbilo a opção pela vida Consagrada dentro do mesmo caris-
ma: “ser testemunhas e artífices de unidade e de comunhão.”

Destacamos o dia 16 de setembro p.p. porque vivido à escuta 
do chamamento. Fizemos memória daquela primeira hora, 
daquele primeiro encontro com Cristo… fazer memória… vol-
tar a passar pelo coração aquelas pessoas, aquela situação, 
aquele momento que nos levaram ao primeiro encontro…  
Jesus, como aos primeiros discípulos, nos interpelava a começar 
um caminho de discipulado (segue-me) que só terminará na 

morte. Neste caminho de discipulado não vamos sós, 
mas sempre com outros, seguindo no espírito dos fun- 
dadores recebido este do próprio Espírito para construir o 
mundo segundo Deus.

Somos chamadas e procuradas por Jesus e a nossa 
vocação é fruto do Amor gratuito de Jesus por cada um 
de nós. Ele nos convoca conhecendo a nossa história 
de graça e de pecado. Por isso a nossa vida não é uma 
lamentação, mas um MAGNIFICAT contínuo. Neste ca-
minho de seguimento do Senhor é fundamental e fun-
dante o ENCONTRO com Ele, senão não há vocação 
nem discipulado nem permanência. O chamamento ao 
seguimento é exigente, pois pede exclusividade e pron-
tidão (Mc. 4,34).

E quem se ENCONTRA com Jesus e O SEGUE não 
pode deixar de O ANUNCIAR! E aqui estamos para evan-
gelizar pelo testemunho. Prontas estamos para mostrar 
ao mundo o que nos arde no coração: O AMOR RECE-
BIDO DE DEUS PARA SER COMUNICADO A TODOS.

Adaptado do testemunho da Irmã Mariela Ruiz, FMNS, Argentina

Chamadas à Consagração Religiosa

Esta experiência veio avivar em nós, FMNS, o Ideal da res-
posta ao chamamento de Jesus que um dia nos foi dirigido. 
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Venho por este meio, agradecer a graça de a minha filha ter arranjado 
trabalho e de o meu filho ter feito algumas disciplinas do seu curso. 

M.ª Fernanda C. Vieira, Chaniça, Fátima

Irmã Rita, com muita fé e amor agradeço tudo o que vós tendes feito por mim. 
Ajudai a minha irmã a ficar curada da doença de que ela sofre e protegei os meus 
adorados irmãos, irmã, filho, filha e netinhos. Obrigada. A sempre grata

Carminda Almeida

Querida Irmã,
Muito obrigada. Desde que lhe pedi, as minhas dores no braço esquerdo 

têm diminuído muito. Já não tomo corticoides nem anti-inflamatórios e raras 
vezes analgésicos. Muito e muito obrigada. As minhas lágrimas estão a correr 
de agradecimento e pelos desgostos que venho tendo há dois meses. De 
qualquer modo, tenho dado muitas graças a Deus que me livrou de grande 
perigo. Querida Irmã, olha pela minha família […]. Obrigada

Maria de Fátima Rodrigues Guedes Sena Lopes (31.07.2015)

Querida Irmã,
Obrigada pelas boas notas que tive e por me teres dado força e vontade 

para continuar nos momentos mais difíceis. 
Obrigado também pelo meu exame, que correu bem, e ajuda o meu irmão 

nos estudos e o meu pai em África e a minha mãe. 
João (20.06.2015)

Querida Irmã,
São tantas e tão grandes as graças que me tens concedido, que só o vosso 

Menino Deus consegue ajudar-te. Continua a interceder por mim e pelos meus 
problemas junto do teu Menino Jesus. 

Obrigada por tudo e que brevemente sejas beatificada junto de Deus.

Miquelina Barroso Oliveira (17.07.2015)

Irmã Rita,
Muito obrigada por me unires com o meu marido. Nunca me vou esquecer 

do que me fizeste. Agradeço de todo o coração.
Lurdes

Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de Canonização:
Ofertas deixadas no jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus, Agramonte – 70€; D. Antónia Pires, S. Mamede Infesta – 168,44€; Waldemar da Nova Rede – 50€; Oferta anónima – 50€; 
Amigos de Ílhavo – 20€; Oferta de amiga anónima – 50€; Amigos do Chouto – 5€; Amigos da Chamusca – 40€; José Macedo – 10€; Amigo anónimo – 6€; Maria Emília de Jesus 
Gonçalves, Amadora – 10€; Maria Isabel Lopes de Almeida Gonçalves, Santa Marta de Penaguião – 10€; Amigos de Vale de Cavalos – 5€; Amigos de Parreira – 6€; Amigos de Ulme 
– 5,70€; Uma pessoa anónima da Chamusca – 100€; Dina, Calheita-Madeira – 30€; Amigos de S. João de Lobrigos, St.ª Marta de Penaguião – 10€.
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

 ALTERAÇÃO DA DATA DO PRÓXIMO ENCONTRO                
DOS AMIGOS DA IRMÃ MARIA RITA DE JESUS

Em virtude de no último domingo de Maio a igreja celebrar a 
Solenidade do CORPO DE DEUS (SS. CORPO E SANGUE DE 
CRISTO) o Encontro foi antecipado para o domingo anterior 
(22 de Maio de 2016). Agradecemos a compreensão de todos 
por esta alteração de data.

 
Junto do Menino Jesus,  

a Irmã Rita continua activa

Oração

Senhor Deus misericordioso e compas-
sivo, próximo da humanidade pelo mis-
tério 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

 

Natal de 2015

“Deus Menino! É a vida do amor!  
É a vida da graça! É a Vida da vida!  

O cúmulo da Santidade!  
Quem encontrar Deus 

encontrou a vida eterna!  

Deus Menino é O Senhor Todo Poderoso! 
Tudo faz pela sua Omnipotência  

Ele só deseja fazer-nos bem, apelando para o 
nosso consentimento natural! 

Deus Menino quer a nossa cooperação, 
a nossa vontade! Porque sem Ela  

passa adiante!” 
(Cf. MRJ Agenda 6)

Santo Natal e Feliz Ano de 2016 para todos! 
E um muito obrigado à Irmã Maria Rita de Jesus por nos
 ajudar a avivar a consciência da Vida de Deus em nós. 


