
Tempo de verão, dias mais longos e para alguns mais livres. 
Ocasião para fazer silêncio e procurar uma santa solidão.

A solidão é única e pessoal. Tem as suas expressões, exi-
gências e necessidades, segundo a sensibilidade, a cultura, 
a religiosidade, as várias experiências ocorridas na sua histó-
ria de cada pessoa. É importante cada um diagnosticar a sua 
própria solidão. Pode ter o rosto grave da exclusão ou es-
tranheza, da recusa ou do desenraizamento, do desconten-
tamento e da insatisfação, da inquietação ou da depressão, 
do vazio ou da carência, da alienação ou da frustração, de 
desilusão das fantasias criadas (“vaidade das vaidades, tudo 
é vaidade”), da saudade, do medo ou do desejo da morte.

Se estas experiências não são convenientemente geridas 
podem ser perigosas e levar à autodestruição. Destroem as 
relações pessoais por excesso de posse, com risco de perder 
os amigos. Estas pessoas abandonam-se à mediocridade, 
inoperativas, agressivas. Passam da ansiedade ao frenesim, 
ao cansaço, à confusão, debilidade, fraqueza, fragilidade. 
Todo este processo afasta dos outros, isola, com o argumento 
de que ninguém procura, ama, quer. Entra-se na lamentação 
fácil, na visão negra de tudo, numa vida enfim insuportável.

Além da solidão, criada pelas relações sociais, mais ou me-
nos bem sucedidas, há uma solidão existencial. Inalienável, 
constitucional do ser humano. Como bem disse Robert Frost: 
“Nenhuma dose de convites e de bebidas, de prazeres e via-
gens, de sucessos e de criatividade, nenhuma dose de amor 
humano e de férvida amizade poderá anular plenamente a 
nossa solidão”. 

Situa-se nesta solidão natural e existencial a nossa aspi-
ração ao infinito, a inesgotável fome de mistério e de divino. 
Esta solidão leva a ir sempre mais longe, ninguém e nada a 
pode retirar. Existe mesmo em quem encontrou a alegria no 
amor e deu passos de fraternidade cheios de profundidade. 
Existe nos santos.

Como seres únicos e irrepetíveis, não somos totalmente 
compreendidos, nem totalmente identificados com ninguém. 
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Não há fusão de pessoas nem no amor mais forte. Cada pes-
soa mantém a sua realidade existencial, suas características 
pessoais e originais, com as potencialidades próprias, de 
pensar, sonhar, amar e sofrer.

A solidão natural, se não for ocupada com falsas compa-
nhias, com atenuantes incapazes, torna-se impulso para uma 
constante busca, força que nos torna insatisfeitos de qual-
quer conquista ou resultado conseguido, mantém-nos em 
atento juízo sobre o valor das coisas. S. Tomás considera a 
solidão um bem exactamente por constituir esta espécie de 
mola principal na natureza interior, desiderium naturae, que 
nos impulsiona para o Bem Supremo.

Todos experimentamos esta tensão interior. Espiritualmen-
te, na sede de Deus; psicologicamente, no desejo de união 
com os outros; esteticamente, na nossa sede de beleza; 
emotivamente, no desejo de ser amados; intelectualmente, 
na procura da verdade; fisicamente, no impulso sexual. A so-
lidão é, por isso, uma boa força, um estímulo necessário para 
nos conduzir à verdadeira resposta: Deus. 

Até teólogos, como Rahner (RAHNER, K; VORGRIMLER, 
H. – Dictionnaire de Théologie), dedicam reflexão a este tema 
da solidão, encontrando a raiz na natureza aberta ao infinito 
que o ser humano vive. Não conseguindo atingir o infinito,  
o ser humano vive só, faz experiência de um vazio impossível 
de encher. Então, a solidão para ele, sendo constitutiva dos 
humanos, é muito útil porque ajuda a manter a atenção fixa 
no fim para o qual fomos criados, cria dinamismo para buscar 
solução para esta sede de infinito.

A Irmã Rita não criava ilusões para disfarçar a solidão 
humana, antes buscava na comunhão com Deus cheia de  
humanidade a sua companhia permanente.

 Carlos A. Moreira Azevedo
Bispo titular de Belali

Delegado do Conselho Pontifício para a Cultura



O 7.º ENCONTRO DOS AMIGOS DA IRMÃ RITA

e fez o ponto de situação da sua causa para a Canonização. O Sr. 
P. Leal concluiu dizendo: “por muito lado que tenho andado, tenho 
encontrado a imagem do Menino Jesus de Praga, graças à Irmã 
Rita e aos seus colaboradores; nos Açores, em Timor, etc…, mas 
mais importante que as imagens, é a sua mensagem, a sua vida.“ 
E, de seguida, concluiu com um desejo: ”Esperemos que, muito em 
breve, possamos estar aqui a festejar a sua Santidade (da Ir. Rita) ”. 
Seguiu-se a bênção do Menino Jesus às crianças e mães grávidas.

Fez-se uma pausa para almoço na Casa do Peregrino, ama- 
velmente cedida pelo Santuário para o efeito. Convívio sempre ani- 
mado entre todos os participantes, que uma vez mais contou com 
uma ampla participação de fiéis amigos, organizados em três grupos 
distribuídos por diferentes camionetas, sendo uma proveniente da 
Chamusca do Ribatejo, outra partindo do Colégio Luso-Francês e 
uma terceira que partiu do Hospital Santa Maria e Ordem da Lapa, 
no Porto.

 Às 15.00 horas rezou-se a Coroinha ao Menino Jesus, no 
Santuário, orientada por um grupo de amigos da Irmã Rita e 
realizou-se uma procissão pelos claustros do Convento, com o 
andor do Menino Jesus de Praga. Cerimónia muito participada 
pelos fiéis que terminou com cânticos de alegria, em particular 
uma canção com coreografia exibida pelas crianças presentes na 
assembleia, dirigida ao Menino Jesus de Praga. Para concluir, ainda 
no Santuário, rezou-se uma Avé-Maria de apoio e solidariedade 
com a Irmã Benilde.

O encontro terminou com a projecção de imagens e textos 
alusivos à vida e obra da Irmã Rita de Jesus, e com um testemunho 
apresentado pelo Sr. Maurício.

Durante as cerimónias teve lugar a divulgação da obra da Irmã 
Rita, distribuíram-se boletins, livros. Que este dia que para nós foi 
tão feliz marque o coração de cada um, tornando-nos verdadeiros e 
entusiastas obreiros da sua mensagem.

Queremos registar uma palavra de agradecimento ao Rev.
do Padre Leal pelo seu apoio e fraterno acolhimento, tendo-nos 
apoiado e encorajado desde a primeira hora. Bem haja.

Maria Jesus Carreira Quinta

O 7º encontro realizou-se no dia 27 de Maio de 2012, no Santuário 
do Menino Jesus de Praga, em Avessadas, Marco de Canaveses.

 

Inserido nas celebrações que regularmente ocorrem neste 
Santuário no último domingo de cada mês, os participantes no 
encontro integraram-se no público, participando nas celebrações 
religiosas que tiveram início com a Santa Missa presidida pelo Sr. 
Padre Agostinho Leal, Reitor do Santuário, que, numa nota prévia, 
apresentou os peregrinos presentes e referiu a impossibilidade de 
estar presente a nossa querida Irmã Benilde. 

Na homilia, referindo-se à celebração desse domingo – 
Pentecostes – o Sr. Padre Leal disse que Jesus partiu, mas 
deixou-nos o Espírito Santo e a Sua força para anunciarmos o 
Seu Evangelho e para continuarmos a fazer o que Ele fez. ”Ele 
passou, fazendo o bem”. O Espírito Santo é, pois, Aquele que 
faz a comunhão na Igreja, é Aquele que tudo muda e diviniza”.  
O Celebrante terminou, dando a palavra ao Sr. Maurício (cola- 
borador direto da Ir. Rita), que dirigiu algumas palavras aos 
presentes sobre as actividades do grupo dos Amigos da IRMÃ RITA 

Santuário do Menino Jesus de Praga – Avessadas.

Parte do grupo presente no encontro dos amigos da Irmã Rita.

Audiência durante apresentação sobre a Irmã Rita.



O PASSADO ENCONTRA O PRESENTE

“Senhor Jesus, nós vos contemplamos Menino e acreditamos 
que sois o Filho de Deus, feito homem pelo poder do Espírito 
Santo no seio da Virgem Maria. Como em Belém, também nós, 
com Maria, José, os Anjos e os pastores, vos adoramos e vos 
reconhecemos como nosso único Salvador.

Vós fizestes-vos pobre para enriquecer-nos com a vossa po-
breza; fazei que nunca esqueçamos os pobres e todos aqueles 
que sofrem.

Protegei as nossas famílias.
Abençoai as crianças do mundo inteiro; fazei que, entre nós, 

reine sempre o amor que nos oferecestes e que torna a vida 
mais feliz.

Ó Jesus, fazei que todos reconheçam a verdade do vosso 
Nascimento para que todos reconheçam que viestes trazer à 
humanidade inteira a luz, a alegria e a paz.

Vós que sois Deus, e viveis e reinais com o Pai, na unidade 
do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém”

(Bento XVI, dia 26 de Setembro de 2009, 
na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, Praga, República Checa)

Já se questionou porque é que tantas pessoas usam as redes 
sociais online hoje em dia? Redes sociais tais como o Facebook 
já se tornaram um enorme fenómeno, não só no estrangeiro mas 
também aqui em Portugal. Mas, porquê? É simples. Estas redes 
permitem-nos conectar facilmente com o todo o mundo, chegando 
aos amigos e familiares com apenas um click.

As pessoas usam as redes sociais por uma série de ra-
zões, dependendo do tipo de preferência e da sua motiva-
ção. Ao deixar uma foto, uma mensagem ou um comentário 
na rede, ela pode chegar a ser vista por milhões de pessoas 
em todo o mundo. A comunicação nunca foi tão fácil e tão 
rápida.

Você usa o Facebook? Se respondeu sim, porque não se-
gue a página do perfil da Irmã Rita de Jesus? O que começou 
com um pequeno grupo tem agora mais de 250 seguidores.

Mas quem são esses seguidores ou amigos? Seria inte-
ressante ouvir as suas histórias ou saber porque se quiseram 
juntar a esta rede. Só é preciso fazer um click para se adicionar 
como amigo e deixar a sua mensagem, ver fotos ou conhecer 
os próximos eventos. 

A Irmã Rita sempre foi actual e, como tal, acompanha os tempos 
modernos, utilizando as novas tecnologias que contribuem para 
aproximar as pessoas em torno da sua obra, bem como uns dos 
outros, onde o passado encontra o presente…  

Jane Beauchamp Quinta

Oração do Papa diante do Menino Jesus de Praga

Andor do Menino Jesus em Avessadas
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Eu, Sandra Filipa, tinha apenas 18 anos, era muito saudável quando, 
de um momento para o outro o meu mundo desabou.

Apareceu-me um nódulo na zona do pescoço a 4 de Setembro de 
2010. A 6 de Setembro do mesmo ano fui à médica e ela reencaminhou-
-me para o hospital. Lá fiz uma série de exames, até que, no final do 
dia, soube que também tinha uma grande massa no mediastino (entre 
o pulmão e o coração). Queriam-me internar para realizar uma biópsia, 
pois suspeitavam de um linfoma de Hodgkin, mas após a minha má 
reacção reencaminharam-me para o IPO do Porto. 

Fui a uma consulta, realizei lá a biópsia e novos exames, tive a 
confirmação que tinha mesmo um cancro-linfoma de Hodgkin. Nesse 
mesmo dia realizei uma biópsia óssea para ver se tinha atingido os 
ossos. Mais tarde soube que a medula não tinha sido atingida.

Mas voltando atrás, nesse mesmo dia 28 de Setembro, tive a sorte 
de que, uma pessoa faltou à quimioterapia e eu fui fazer o tratamento 
nessa vaga.

Esse tratamento foi o mais doloroso, o pior de todos. Não sei como 
tive tanta força para continuar. Graças a Deus consegui fazer todos os 
tratamentos. Tive alguns imprevistos, pois tive de colocar um cateter 
e, derivado a ele, tive uma primeira trombose no braço esquerdo. Tive 
de retirar o cateter ao longo dos tratamentos. Já não tinha veias para 
tal, tive de voltar a colocar um novo cateter no femoral, mas deu-me de 
novo uma trombose e, desta vez, na perna direita e fiquei com muita 
dificuldade em movimentar-me. No final dos tratamentos previstos, 
algo ainda não estava bem. Comecei o tratamento de radioterapia, mas 
queimava muito e fiquei com o pescoço um pouco queimado. Tentei 
sempre levar todos os tratamentos; com muita força, apoio e muita 
garra, conseguimos tudo. 

Com o pedido de todos a Deus, consegui ultrapassar a doença. Foi 
a 3 de Outubro de 2011 que tive a boa notícia (estava curada), disse 
o médico.

A minha mãe sempre muito aflita, “agarrou-se a todos os santos, mas 
em especial à Ir. Rita de Jesus”.

O meu muito obrigado por tudo. Estou muito grata por todo o apoio 
e ajuda.

Sandra Filipa
Santa Cruz do Bispo

Quero comunicar e agradecer duas graças concedidas pela Ir. Maria 
Rita de Jesus. Continuo a agradecer-lhe todos os dias e a fazer a 
oração.

Aníbal
Ílhavo

Como prova de agradecimento, enviamos para o processo de canonização da Irmã Maria Rita de Jesus, as seguintes ofertas:

Alice Coelho Bett, Açores - 25€; Maria Albertina,Sousela,Lousada - 10€; Aníbal Pereira Nunes,Ílhavo - 10€; Prof. José P. Silveira, Açores - 100€; Amigos 
de Ulme - 20€; Maria Teixeira, Sedielos - 10€; Amigos de Vale de Cavalos - 12€; Custódia, Carregueira - 10€; Amigos da Carregueira - 13€; Amiga 
de Baguim - 10€; Valdemar Marques, Viseu - 50€; Maria Carolina, Régua - 40€; Carolina, Aldoar - 10€; Amigas de Gondomar - 50€; Maria Alves de 
Oliveira, Porto - 122€; Amiga do Porto - 100€; Antónia Pires, S. Mamede de Infesta - 125,98€; Maria de Fátima Simões, Gaia - 5€, Maria do Carmo 
Gomes, S. Paio de Merelim, Braga - 20€; Amigos da Chamusca - 15€; Mimosa Martins, Vilar do Paraíso, Gaia - 5€; Ofertas no jazigo - 130€;Maria 
Manuela Ferraz, Vilar do Paraíso - 10€; Teresinha, Vilar do Paraíso - 20€; Ana Gonçalinho Ramos, Vilar do Paraíso - 10€; Branca Dolores, Santa Mata 
de Penaguião - 20€; Amigos de S. João de Lobrigos - 15€; Amiga de Rio Tinto - 25€; Amiga de Jovim - 5€; Arlindo Freire,Coimbra - 5€; Amigos de 
Pinheiro Grande - 10€. 
Agradecemos a vossa preciosa colaboração.

Agradeço uma graça recebida por intermédio da Ir. Rita de Jesus e 
ofereço este símbolo da minha gratidão.

Maria do Carmo Gomes

Quero agradecer, mais uma vez, a intercessão da Ir. Maria Rita de 
Jesus na minha vida.

Voltei a fazer novos exames e análises por causa de um cancro nos 
intestinos e com a graça do Menino Jesus fruto da intercessão da Ir. 
Maria Rita, estava tudo controlado. Graças a Deus já passaram 5 anos 
desde a minha intervenção cirúrgica e isso, devo à intercessão da Ir. 
Rita de Jesus que muito tem intercedido por mim. Muito obrigada.

Muito obrigada

Eu, Maria Alina, tive necessidade de recorrer à Ir. Maria Rita de 
Jesus, pelo meu filho que, há muito tempo, vinha a ter maus resultados 
na sua vida profissional.

No passado fim de semana, através do Boletim Ir. Maria Rita de 
Jesus, tive uma vontade imensa de confiar nela e pedir ajuda para os 
resultados melhorarem. Imediatamente, senti uma alegria que me deu 
confiança plena que, nesse Domingo, as coisas iriam ser diferentes.

Assim aconteceu e quero agradecer, como prometi, dando o meu 
testemunho e continuando a confiar no Divino Reizinho e na Ir. Maria 
Rita de Jesus de quem sou devota desde novinha. (Já tenho 59 anos!).

Obrigada Ir. Rita. Continua a velar por mim e pelos meus familiares, 
principalmente, por aqueles que mais precisam presentemente. Junto 
uma pequena importância para ajuda do processo de canonização e 
peço a Deus a honra de a vermos brevemente nos altares.

Maria Alina
Matosinhos

Ana Isabel nasceu de cesariana e tudo correu bem. Na hora de ter a 
alta surgiu uma infecção no sangue e tinha de ficar internada pelo menos 
15 dias. Eu, a avó, pedi muito à Ir. Rita de Jesus, se tudo corresse bem, 
mandar celebrar uma missa em acção de graças e mandar publicar esta 
graça no boletim. No final da primeira noite, recebemos um telefonema 
informando que a menina estava boa e vinha para casa curada.  

Foi uma graça que recebemos por intermédio da Ir. Rita.

Maria Alcídia F. Santos
Lagares-Penafiel

Junto do Menino Jesus, a Irmã Rita continua activa


