
Natal de 2018
Que o Natal de 2018 nos faça encontrar Jesus em suas roupagens próprias – despojado da 
Sua condição divina. De uma criança todos nos abeiramos sem temor. Porém, escutemos 
a advertência da Irmã Maria Rita de Jesus: “O Deus menino é o Senhor Todo Poderoso” 
(Agenda 1). 

Sim, ELE é o Senhor dos Senhores que continua a vir procurando e cativando a todos.
Deixemo-nos encontrar e cativar por ELE e teremos 
 
 Santo e  Fel i z  Natal e  o Ano de 2019 de PAZ!

De FaZer a ser CateQuese
Este Boletim nº 36 traz-nos o que fi cou anunciado no Boletim nº 35 no 

fi nal do artigo “Irmã Rita – de fazer a ser catequese” da autoria do Dr. 
Miguel Ferreira da Silva que a todos encantou pela sabedoria e clareza com 
que se nos dirigia em 27 de maio de 2018, em Avessadas. A comunicação, 
então feita, vem ajustar-se perfeitamente ao trabalho do Ano Missionário 
proposto pela Conferência Episcopal Portuguesa de outubro de 2018 a ou-
tubro de 2019 em resposta ao apelo do Papa Francisco para a celebração 
de um Mês Missionário Extraordinário para toda a Igreja. Continuemos, pois, 
a ouvir – lendo – o Dr. Miguel Ferreira da Silva a partir das suas palavras: 

« Há, no nosso dever missionário, como no vocacional, 
uma tendência para confundirmos o que gostávamos de 
fazer com a missão que nos está destinada.»

Não é algo em que se tenha de pensar muito. É assumir a importância de 
um sentimento que se tem e aceitar a importância da missão. É, no fundo, ser 
um sem vergonha de saber que não sabemos como fazer, mas sentir que po-
demos ser um bocadinho úteis e ter a coragem de arriscar, de caminhar lado 
a lado, ser mestre quando conseguimos e ombro quando necessários, parti-
lhando um caminho no qual os nossos irmãos mais novos não se sintam sós. 

Hoje muitas das principais motivações dos jovens, das que conseguimos 
elencar, são as “causas”, por um lado, e tristeza e solidão, por outro.

Mas há aqui um exemplo muito forte de fraternidade. O que verdadeira-
mente motiva as novas gerações, são coisas como o ambiente; ir apanhar 
plásticos numa praia; salvar animais; ajudar refugiados; e tantas outras. 
Causa de bondade às quais muitas vezes nós, geração mais velha, não 
damos a importância devida. “Aquilo” é uma manifestação de bondade, de 
amor à criação. E esta disponibilidade para se dar aos outros é bom teste 
vocacional (causas difíceis).

O que é que falta? Falta um propósito de vida. Uma causa das causas. 
Uma causa que não seja efémera, como limpar uma praia e apenas uma 

praia, mas uma causa vivida, que dê sentido hoje, jovem que me estou a 
descobrir, até ao dia em que morrer. Há neste sentido, uma “sede” (como 
nos diz o Pe. Tolentino), que nas nossas gerações sempre foi interpretado 
como sede de fé, e sim, é também isso. Mas é também mais profunda, na 
tentativa de descobrir o nosso lugar no mundo, a nossa vocação.

É essa causa das causas que é difícil, para um jovem, identifi car com 
clareza. Um jovem que se está a construir, a descobrir a sua própria per-
sonalidade, a descobrir como gerir sentimentos, muitas vezes em confl ito. 
Com difi culdades em gerir a relação com os outros, como é que um jovem 
consegue ter a serenidade, a tranquilidade e o apoio, de pôr toda aquela pai-
xão – aquele sentimento de bondade e por causas – ao serviço de si próprio, 
do seu crescimento interior?

Mais importante: que ajudas tem? Será que estamos disponíveis a ouvi-
-lo? A estar onde ele está? A ver nele a nossa missão? A sermos próximos, 
carinhosos, fi rmes, serenos, protetores e amigos? Sermos exemplo e porto 
de abrigo, tomando-o como nosso igual? 

Se sim há um passo a dar antes, um passo que nos tem de aproximar, que 
nos faz imitar a Ir. Rita. Na preparação desta exposição, tive o cuidado de 
ouvir alguns dos que privaram com a Ir. Rita. Jovens, com 20 e muitos, trinta 
anos, que namoravam, iam ter com a Ir. Rita em vez de ir namorar. Numa 
segunda fase, porque a Ir. Rita não via nisso problema nenhum, levavam os 
namorados com elas. Namoravam lá, ao pé da Irmã. 

Disse já que principais motivações dos jovens são causas, mas também 
tristeza e solidão. Se lhes falta um exemplo, falta também um ombro, fi rme 
mas amigo. Um exemplo de fraternidade. Não um mestre impositivo e julga-
dor, mas um exemplo de fi rmeza que tendo já ultrapassado as incertezas da 
juventude, consegue sorrir com serenidade. 

Sim, os jovens vivem num mundo diferente, incompreendido para nós. 
Desejos, necessidades, sensibilidades e modo de se relacionarem alteram-
-se e não os reconhecemos. Esquecemos que também fomos assim, estra-
nhos e incompreensíveis para os nossos pais.

Esperarmos que estes jovens sejam destinatários passivos da nossa men-
sagem é um erro, para o qual eles não sentem estímulo ou reconhecimento. 
Não nos compete proteger contra a sua vontade, mas antes participar, am-
parando, no crescimento que eles próprios têm de conduzir. Neste sentido 
convém recordar que esse caminho de aprendizagem, com erros e falhas, é a 
construção do ser em que se vão transformar. A falta de confi ança em si – que 
tantas vezes leva ao excesso de atenção à imagem – contrasta com o desejo 
de autodeterminação, de conduzir a sua própria vida.

Jovem com tanto barulho à volta que não ouve Deus, mas o barulho é 
precisamente o refúgio da insegurança e solidão. O que precisam é de um 
irmão, um irmão mais velho, amigo e não pai tirano. Em quem buscam con-
fronto e interação livre sem tensão nem ansiedade. Um sorriso bondoso de 
quem percebe o que estão a passar.

Nesses caminhos, cobertos de dúvidas, cumpre-nos participar, ser fi guras 
de referência, pelo exemplo mais do que pela doutrina dogmática. Sermos 
fi guras credíveis, coerentes e honestas. Isso mesmo nos diz o documento 
preparatório do sínodo: “Eles procuram fi guras que sejam capazes de ma-
nifestar sintonia e oferecer apoio, encorajamento e ajuda a reconhecer os 
limites, sem fazer pesar o próprio juízo.”

A transição para a vida adulta é um período de construção de identidade. 
Há um sentimento de reversibilidade das opções (se errar, depois mudo). 
Não há noção que os caminhos escolhidos implicam perda de outros, que 
não se pode “voltar a trás”.

Mas esses conselhos não devem criar medo da decisão. A vocação, se 
sentida, deve ser um risco confi ante. É aqui que podemos fazer a diferença, 
ajudar jovens a encontrar a sua vocação. Ajudá-los a reconhecer sentimentos, 
interpretar e terem a capacidade de escolher. Com apoio, mas em liberdade. 
Sem medo dos sentimentos. Arrisca. Erras mais se permaneceres parado.

Dr. Miguel Ferreira da Silva
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Oração

Senhor Deus 
misericordioso e 
compassivo, próximo 
da humanidade pelo 
mistério da Encarnação de 
Jesus Cristo, que destes à Irmã Rita de Jesus a 
graça de amar e difundir a devoção à infân-
cia do Menino Deus e de ser alento de con� -
ança dos doentes e dos a� itos, 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 a� itos.

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

Com aprovação eclesiástica
D. Armindo Lopes Coelho

Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de canonização:
Ofertas feitas por diversos: Amigos de Santa Marta de Penaguião: D. Maria da Luz Figueiredo Gonçalves, Concieiro – 10€; S. João de Lobrigos – 6€; Vila Maior – 20€; D. Fátima 
Paulo, S. Gonçalo – 5€; Amigos da Chamusca – 180€; Maria do Carmo Alves Gomes – 10€; D. Margarida Monteiro, Souzela – Lousada – 10€; Amigos de Santa Maria de Lamas – 
20€; Oferta anónima – Senhora do Porto – 50€; Alcina Tato, Espinho – 40€.
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

Irmã Rita,
Obrigada pela graça que me concedeste! Não me desampares, preciso 
da tua proteção. Ajuda-me a ser como tu: Boa mensageira da Palavra 
de Deus.

Fátima Paulo – Santa Marta de Penaguião

Agradece o emprego da neta.
Maria do Carmo Alves Gomes

Irmã Rita,
Obrigada pelas graças que me concedes e a outras pessoas que vos 
imploro.
No meu coração está permanentemente a vossa presença e o Divino 
Menino Jesus.
Sempre que posso tento incutir a outras pessoas a devoção ao Reizinho 
Menino Jesus, assim como os jornaizinhos da Irmã Rita e o seu livro. 
Tenho muita devoção e admiração pela Irmã Rita, que em breve seja 
beatifi cada. 
Ofereço 40 euros, para ajuda da sua Beatifi cação e agradecimento das 
graças que tenho recebido.

Alcina Tato – Espinho

Tive conhecimento da Irmã Maria Rita de Jesus numa altura em que eu 
queria muito acompanhar o meu fi lho numa viagem à Madeira. Nesse 
momento ele era muito pequeno e jogava futebol. Tratava-se de uma 
altura em que ia haver muitos jogos naquela ilha e os lugares nos aviões 
estavam todos completamente esgotados e ninguém estava a conseguir 
bilhetes de viagem. Acabei por comentar, com uma colega, a minha 
tristeza e ela respondeu:
- Olha, segunda-feira, há missa no jazigo da Irmã. Vamos lá e pedimos 
com muita fé. Vais ver que a Irmã e o Menino vão ajudar-te. 
Chegou a segunda-feira e lá fomos nós ter com a Irmã e assistir à missa 
com muita fé. Na quarta-feira eu já tinha os bilhetes do avião na mão. 
Do Céu chegou a autorização para eu acompanhar o meu fi lho. Fiquei 
muito grata à Irmã Rita e ao Manino Jesus. Sei que ambos me ajudaram. 
A partir dessa altura comecei a procurar a Irmã sempre que necessito e 

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 intensifi que a sua ação recriadora dos corações que 
d’Ele tanto precisam e que parecem passar ao lado da Sua real presença no concreto da vida.

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

faço questão, sempre que posso, de estar presente nos Encontros dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus. Obrigada, Irmã Rita.

Emília Durães

Nota da Redação: É útil referir que este acontecimento, embora só hoje dado a 
público, teve lugar antes da interdição do culto público no Jazigo da Irmã Maria 
Rita de Jesus, em virtude de estar a decorrer o Processo de Beatifi cação e 
Canonização da Serva de Deus.

Sinto me feliz na evangelização da Infância de Jesus Menino, caminhando 
ao jeito da Irmã Rita, que divulgou por todos os pontos do País a devoção 
à Infância de Jesus Menino e à Infância de Nossa Senhora Menina. Do 
Céu a Irmã Rita, nos proteja Obrigada Irmã Rita por tantas graças que 
através de Jesus nos envia. 

Lucília Gonçalinho 

vislumbranDo o além …

Num dos 3 últimos dias do mês de outubro de 
2018, depois de concluída a limpeza ao espa-
ço interior e exterior do Jazigo da Irmã Maria 
Rita de Jesus, no cemitério de Agramonte, as 
senhoras, que voluntariamente assumem este 
trabalho, fi caram maravilhadas e agradecidas 
ao Céu e à Irmã Maria Rita de Jesus pelo sinal 
visível de agradecimento à sua participação 
no arranjo desta capela-jazigo. O dia estava 
cinzento e chuvoso e, de repente, sem pode-
rem encontrar justifi cação aparente, o jazigo 
enche-se de vários pontos de luz salpicando 
e iluminando todo o interior. 

Como explicar? Disseram já os cientistas, que 
analisaram este “fenómeno de luz” em outras 
circunstâncias, que se explica por refração da 
luz através do mármore das paredes do Jazigo.

O testemunho do capelão do cemitério de 
Agramonte – Padre Joaquim Araújo – citado pelo 
especialista Armando de Freitas Mendes pode 
ajudar-nos na leitura do que os nossos olhos re-
gistam. Palavras do Padre Joaquim Araújo: «…
tal fenómeno se deve à luminosidade intensa do 
sol (o sublinhado é nosso) batendo nas paredes de 
mármore da capela e que passava para o inte-
rior nalguns pontos em que a pedra seria mais 
transparente.» E acrescenta Armando de Freitas 
Mendes, especialista: «De certo modo a nossa 
conclusão é concordante com as observações 
do Padre Joaquim Araújo.» E já a terminar o 
registo do seu estudo, escreve o especialista 
Armando de Freitas Mendes: «Também a pene-
tração do sol (novamente o sublinhado é nosso) 
nas zonas transparentes do mármore de uma 
parede espessa (7cm) pode igualmente originar 
acumulação de energia radiante, e eventual-
mente, fl uorescência da calcite.»  

Mas… naquele dia de outubro de 2018 o 
dia estava cinzento e chuvoso?!

E a concluir sirva o testemunho de alguém 
deixado no facebook: “a investigação já falou. 
Mas será ela o ponto fi nal para as nossas inter-
rogações? Não haverá ainda espaço a preen-
cher? (Cf. Facebook 24 de setembro de 2018).

IMCC



DesejanDo o além

O Senhor António Maurício Guimarães 
Ferreira da Silva que nos deixou no dia 3 de 
julho de 2018 manifestava na sua comunica-
ção connosco um veemente desejo de par-
tir para a Casa de 
Deus, o Pai que o 
criou e o susteve fiel 
até ao fim na missão 
recebida diretamente 
das mãos da Serva 
de Deus Maria Rita 
de Jesus. O Senhor 
Maurício, focado em 
Deus, seu Criador, 
colaborou ativa e  
entusiasticamente na  

propagação do Amor de Deus manifesta-
do através da devoção ao Menino Jesus de 
Praga e Nossa Senhora Menina, pedido que 
recebeu de viva voz da Irmã Maria Rita de 
Jesus. Atento à voz do Deus criador que se 
revela ao homem, e vem ao seu encontro 
para fazer dele o livre colaborador da Sua 
Aliança foi buscando progressivamente a 
Deus, até desejar vivamente encontrar-se 
com Ele. 

Como se publicava na página dos Amigos 
da Irmã Maria Rita de Jesus, o Senhor António 
Maurício Guimarães Ferreira da Silva deixou 
de estar visível para quantos o conhecemos, 
porque passou a «EM DEUS». Deixou de 
estar visível, mas presente estará SEMPRE.  

A herança que nos deixa é para ser guar-
dada e divulgada, e isso faremos. Como ele 
recebeu, cultivou e divulgou o amor ao Deus 
Menino, testemunhado pela sua/nossa Irmã 
Rita, também nós queremos ser os elos (da 
corrente) que se irão sucedendo no tempo.

À sua fidelidade e zelo, Senhor Maurício, da-
remos continuidade na medida das nossas for-
ças e o auxílio divino. Conte connosco. Estamos 
prontos. Goze da Presença do seu Deus que, 
ultimamente, tanto desejava, e não nos es-
queça, sobretudo aqueles que no seu coração 
tinham e têm especial lugar, mas que dispensa-
mos mencionar. Continue feliz para SEMPRE.

Irmã M. Celeste Catarino

As Irmãs da Quinta da Azenha, habituais 
frequentadoras dos Encontros dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus, 
participaram mais uma vez com grande 
entusiasmo neste encontro anual. Veja- 
-se o testemunho deixado:

No dia 27 de maio, os amigos da irmã Maria 
Rita de Jesus fizeram o seu encontro anual 
em Avessadas, no Santuário do Menino Jesus 
de Praga.  

Logo pela manhã, camionetas de vários 
pontos do país, levaram até Avessadas os 
amigos da irmã Rita. Pelo caminho, louvámos 
o Senhor pelo dia soalheiro de primavera, pe-
las paisagens maravilhosas construídas do 
nada pelo nosso Criador, pela alegria e boa 
disposição refletida no rosto de cada partici-
pante, e, sobretudo, pela esperança de que, 
em breve, a nossa irmã Rita será beatificada. 
Isto, fervorosamente, pedimos ao Senhor.

Quando chegámos ao Mosteiro, esperava-
-nos o Senhor Padre Agostinho Leal que, pe-
las 11 horas celebrou a Eucaristia. (A Basílica 
estava repleta de amigos da irmã Rita.)

Depois do almoço partilhado em piquenique, 
houve reunião na sala dos peregrinos. O dou-
tor Miguel Ferreira da Silva falou-nos sobre as 
virtudes e qualidades da Irmã Rita, sobretudo 
pela maneira como se relacionava com os jo-
vens do seu tempo (nunca os interrogava).

A família Quintas prendou-nos com um 
C.D. mostrando-nos alguns extratos da vida 
da nossa querida irmã Maria Benilde Rangel, 
a iniciadora destes encontros anuais. Que o 
Senhor a recompense por todo o bem que fez.

Despedimo-nos e foi com agrado que re-
gressámos às nossas casas felizes, pela ma-
neira como passámos este dia.

Irmã Maria Rita de Jesus

No Celestial empíreo, onde moras, minha 
irmã,         

Deus acolhe seus filhos amigos e fieis              
Vela por nós, irmã Rita de Jesus,
Sê nossa Luz a encaminhar-nos para Deus.

Foste, na terra, modelo de santidade e Fé
Passaste a vida a semear paz e amor 
Divulgaste pelo mundo a devoção ao teu 

Menino,
Deus e Homem verdadeiro, Jesus Cristo 

nosso Senhor.

Lá no Céu, no lugar onde habitas, 
Atende nossos rogos, irmã querida,
Ensina-nos a profundeza do Amor pelos 

irmãos
Para chegarmos à terra prometida!

Atende nossos pedidos confiantes,
Faz-nos construtoras de unidade e 

comunhão.
Aos pobres e desafortunados, na vida
Assiste-os com a tua proteção.

Ao teu Pequenino Jesus 
E à tua Pequenina Maria,
Fala-lhes de nós, pecadores,
São teus apaixonados Amores,
Que velem por nós, noite e dia…

Tenho-te pedido irmã minha
Uma graça a alcançar
Vê se consegues do teu Menino.
Começa por O embalar.

Ir. Aurora Cunha

Os amigos da Chamusca, que este 
ano, no seguimento de outros 
passados, marcaram presença em 
número e em entusiasmo, fazem- 
-nos chegar mais dois teste- 
munhos cheios de mensagem:

No dia 27 de maio p.p. celebrou-se a Sole- 
nidade da Santíssima Trindade.

Da nossa Paróquia fomos convidadas pelas 
Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora a irmos em Peregrinação ao santuá-
rio do Menino Jesus de Praga, em Avessadas, 
lugar onde a Irmã Maria Rita de Jesus está 
muito presente, mesmo no Céu.

Ai participamos na celebração da Eucaristia 
com um gesto muito significativo, a Bênção 
das mães gravidas. Vivi este momento com 
alegria porque, neste mundo onde o aborto é 
livre, temos Deus a abençoar mães que ge-
ram vida e querem d’Ele a Sua Bênção. Na 
mesma celebração houve a bênção de jovens. 

A procissão com o Menino Jesus de Praga 
e a homenagem à irmã Benilde, falecida o 
ano passado, foram momentos que nos fize-
ram refletir. Na verdade, a Irmã Rita e a Irmã 
Benilde identificaram-se com Jesus na sua 
humildade e bondade.

Refletir sobre a vida da irmã Rita e ir àquele 
Santuário é um lugar que nos convida a olhar 
para a nossa condição humana sempre pre-
ocupados com os bens materiais e posições 
sociais. Vivi com alegria e empenho para 
transmitir aos meus filhos, netos e colegas 
a mensagem que vivi. Assim tenho feito. Já 
mostrei a Coroinha do Menino Jesus e como 
se reza, e dentro das minhas pobres palavras 
vou transmitindo a Fé e adoração que a Irmã 
Maria Rita de Jesus tinha pelo seu Menino 

Jesus, o seu Reizinho como ela lhe chamava 
e com Ele, pela oração, fé e muito amor aju-
dava as pessoas nas suas aflições e doenças 
que já em vida recorreriam a ela.

No nosso dia-a-dia a falta de respeito, humil-
dade, partilha e compreensão não são as prio-
ridades dos mais novos. Estes estão cada vez 
mais entregues às tecnologias e pensam não 
precisarem de educação nem de afeto. São 
cada vez mais informados, mas não educados. 
À Irmã Maria Rita de Jesus e ao seu Reizinho 
peço que nos ilumine e aumente a nossa Fé.

Espero que continuemos a encontrar-nos 
para alimentar a nossa fé e adquirirmos mais 
conhecimentos.

Os quilómetros de viagem foram passa-
dos com alegria, oração e testemunhos de 
vida da Irmã Maria Rita e de outras irmãs 
Franciscanas que a Irmã que nos acom-
panhou partilhou deixando transparecer a 
alegria da sua entrega e a felicidade de ser 
mensageira do amor e da paz.

Deus vos proteja e abençoe.
Grata pela simpatia e amizade, o meu muito 

obrigada.

Maria de Fátima Alves - Chamusca

No dia 27 de Maio de 2018 – Solenidade da 
Santíssima Trindade – realizou-se o 13º encon-
tro dos Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus.

A convite das irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora, que traba-
lham na minha o Paróquia, saímos cedinho 
rumo ao santuário do Menino Jesus de Praga, 
em Avessadas. A viagem começou bem, com 
uma oração de louvor que nos uniu a todos 
os peregrinos que caminhávamos para o 
Encontro de irmã Maria Rita de Jesus. A Irmã 
Felismina ajudou-nos a tomar consciência da 
vida da Irmã Maria Rita de Jesus. Quando 

terminou, exclamei: “Assim vale a pena, va-
mo-nos apercebendo que não vamos em pas-
seio, mas em peregrinação e quem nos vai 
unir é a Irmã Maria Rita de Jesus.”

Logo que chagámos ao Santuário participá-
mos na Missa que me encheu a alma, porque 
na Viagem já me tinha preparado com a parti-
lha sobre a Irmã Rita para o que muito ajudou 
os folhetos que a Irmã Celeste nos enviou.

Seguiu-se o almoço partilhado e espaço para 
convívio e encontro com amigos conhecidos.

Às 3 h da tarde participámos na oração do 
coroinha do Menino Jesus e a procissão pelos 
claustros do Convento, momentos belos que 
encheram as nossas vidas.

Por volta das 17h fomos ouvir o Orador Dr. 
Miguel de Jesus Ferreira da Silva. Falou-nos 
um pouco da sua história de vida e como ha-
vemos de ajudar os nossos filhos na educação 
e formação. Como antes da sua comunicação 
tinha havido a apresentação da vida da irmã 
Benilde que partira recentemente para o Pai, 
não deixou de se referir à extraordinária obra 
de Misericórdia realizada por esta franciscana 
Missionária de Nossa Senhora. As palavras do 
Dr. Miguel de Jesus relativas à humildade des-
ta Irmã e como se dirigiu a todos serviram para 

entendermos a importância do que fazemos ao 
longo da nossa vida: o sermos capazes de per-
ceber o outro; o conseguirmos compreender as 
coisas mais importantes. O que mais importa 
não são os bens materiais, mas sim o que fa-
zemos com o coração cheio de amor e o ser-
viço na nossa comunidade: não deixar passar 
despercebido o nosso irmão que tantas vezes 
precisa de nós. Não fiquemos indiferentes. 

Falou também da importância da família, do 
tempo que lhe dedicamos, da nossa capaci-
dade de decisão, de sabermos o que é melhor 
para o outro.

Quando terminou a sua intervenção não 
pude deixar de agradecer quanto nos trans-
mitiu e como foi capaz de, em toda a sua hu-
mildade, nos fazer entender como a vida é 
bela.

Terminada esta etapa seguiu-se o lanche 
também partilhado para prepararmos o nosso 
regresso.

Neste dia tão maravilhoso não posso dei-
xar de agradecer às Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora e à irmã 
Felismina que nos ajudou a cantar rezando, 
mesmo a oração da noite que não nos levou 
ao sono, mas a Deus, pois vínhamos com 
o coração cheio do seu amor vivido e par-
tilhado pela Irmã Maria Rita de Jesus, esta 
grande mulher que junto de Deus intercede 
por nós. 

Foi sem dúvida um dia que não vamos es-
quecer, porque aquilo que se vive profunda-
mente não passa. E saborear a Vida da Irmã 
Maria Rita de Jesus na sua humildade, entre-
ga, e na sua história de vida foi e é um desafio 
a seguir sabendo que temos uma intercessora 
junto de Jesus a quem vou pedir auxilio.

Em nome de todas nós, o meu muito obri-
gada. Somos família das irmãs e amigos da 
Irmã Maria Rita de Jesus.

Maria Adelaide – Chamusca

Irmã Rita!

No jazigo a procuram 
Em casa a aclamamos 
Interceda por nós no céu 
Disso todos precisamos

Sei que anda ocupada 
Seu reizinho assim permite 
Não se esqueça de nós na terra 
Pois está tudo no limite

Aqui estamos à sua volta 
Sua alegria deve ser grande 
Estamos todos à espera 
Que do céu, bênçãos nos mande

Caminharemos sempre consigo 
Com a certeza que nada é em vão 
Peço-lhe que atenda às minhas preces 
Quero falar-lhe ao coração

Irmã Rita lhe pedimos 
Em oração em alta voz 
Suba rápido aos altares 
Se não for por si, faça-o por nós!

Rosa M. Gonçalinho

O dia 27 de maio p.p. assinala-se 
como abençoado por Deus pelas 
marcas tão positivas que deixou nos 
participantes no 13º Encontro dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus. 
Dos doze testemunhos recebidos de 
Ílhavo e dos quais apenas pudemos 
publicar cinco no nosso Boletim nº 35 
retiramos frases como estas: 

“Gostei de tudo. O Menino Jesus é lindo! Tenho 
81 anos e já sou adepto de Nossa Senhora des-
de sempre. Gostaria de continuar para o futu-
ro.” (Bartolomeu); “Gostei da coroinha ao Menino 
Jesus, de ouvir o palestrante, da Celebração. 

Gostei de ouvir na camioneta e ficar a conhecer 
a biografia da Ir. Maria Rita de Jesus.” (Celeste 
Nina); “Gostei de TUDO! Que posso dizer…? 
Gostei da Missa e da Conferência. Ouviram-se 
palavras boas e bonitas. Eu também tenho o 
Menino Jesus de Praga aqui em casa e rezo. 
Sofro muito devido à minha doença, pois faço 
quimioterapia… Tenho fé nessa boa Irmã Rita 
de Jesus.” (Elvira Pinto); “Eu gostei de tudo, mas 
sobretudo o amor ao Menino naquele sítio do 
santuário e sobretudo também da relação que 
a Ir. Rita tinha ao Menino Jesus. Ali sente-se 
um carinho grande pelo Menino e à Ir. Rita que 
também gostou muito do Menino.” 

Júlia Silva

Poema sobre a Irmã Maria Rita de Jesus 

Filha de gente pobre e humilde,
Sempre se lembrou de Jesus,
A Ele se dedicou a servir,
Fazendo do seu trabalho uma cruz.

Depois de deixar a família,
Tornou-se freira, Postulante,
Dedicou-se à Vida Consagrada,
Mas de preferência ao Menino-Infante.

Foi amiga dos pobres e dos infelizes,
Dedicou-se a eles com todo o ardor.
Nunca desistiu do que queria
Em todos vislumbrava o seu Senhor.

Eram pobres, doentes, mutilados
Da guerra maldita e traiçoeira,
De todos cuidava com desvelo, 
Com trabalhos, fadiga, canseira.

Uns e outros vinham dos seus martírios,
Amarrados se sentiam na sua cruz;
E afinal, na sua ideia e parecer,
Estavam eles comparados a Jesus.

O carinho que dava aos infelizes
Espontâneo, inocente, afetuoso
Era aquele que Maria dava
Ao filho Bem Amado, o Deus-Criança.

Numa noite que olhava o céu escuro
Viu nas estrelas uma mais fulgente,
Fechou os olhos e logo adormeceu,
Voou ao céu devagar, suavemente.

Manuel Costa - Ílhavo

FalanDo ainDa Do passaDo mas vislumbranDo o Futuro



DesejanDo o além

O Senhor António Maurício Guimarães 
Ferreira da Silva que nos deixou no dia 3 de 
julho de 2018 manifestava na sua comunica-
ção connosco um veemente desejo de par-
tir para a Casa de 
Deus, o Pai que o 
criou e o susteve fiel 
até ao fim na missão 
recebida diretamente 
das mãos da Serva 
de Deus Maria Rita 
de Jesus. O Senhor 
Maurício, focado em 
Deus, seu Criador, 
colaborou ativa e  
entusiasticamente na  

propagação do Amor de Deus manifesta-
do através da devoção ao Menino Jesus de 
Praga e Nossa Senhora Menina, pedido que 
recebeu de viva voz da Irmã Maria Rita de 
Jesus. Atento à voz do Deus criador que se 
revela ao homem, e vem ao seu encontro 
para fazer dele o livre colaborador da Sua 
Aliança foi buscando progressivamente a 
Deus, até desejar vivamente encontrar-se 
com Ele. 

Como se publicava na página dos Amigos 
da Irmã Maria Rita de Jesus, o Senhor António 
Maurício Guimarães Ferreira da Silva deixou 
de estar visível para quantos o conhecemos, 
porque passou a «EM DEUS». Deixou de 
estar visível, mas presente estará SEMPRE.  

A herança que nos deixa é para ser guar-
dada e divulgada, e isso faremos. Como ele 
recebeu, cultivou e divulgou o amor ao Deus 
Menino, testemunhado pela sua/nossa Irmã 
Rita, também nós queremos ser os elos (da 
corrente) que se irão sucedendo no tempo.

À sua fidelidade e zelo, Senhor Maurício, da-
remos continuidade na medida das nossas for-
ças e o auxílio divino. Conte connosco. Estamos 
prontos. Goze da Presença do seu Deus que, 
ultimamente, tanto desejava, e não nos es-
queça, sobretudo aqueles que no seu coração 
tinham e têm especial lugar, mas que dispensa-
mos mencionar. Continue feliz para SEMPRE.

Irmã M. Celeste Catarino

As Irmãs da Quinta da Azenha, habituais 
frequentadoras dos Encontros dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus, 
participaram mais uma vez com grande 
entusiasmo neste encontro anual. Veja- 
-se o testemunho deixado:

No dia 27 de maio, os amigos da irmã Maria 
Rita de Jesus fizeram o seu encontro anual 
em Avessadas, no Santuário do Menino Jesus 
de Praga.  

Logo pela manhã, camionetas de vários 
pontos do país, levaram até Avessadas os 
amigos da irmã Rita. Pelo caminho, louvámos 
o Senhor pelo dia soalheiro de primavera, pe-
las paisagens maravilhosas construídas do 
nada pelo nosso Criador, pela alegria e boa 
disposição refletida no rosto de cada partici-
pante, e, sobretudo, pela esperança de que, 
em breve, a nossa irmã Rita será beatificada. 
Isto, fervorosamente, pedimos ao Senhor.

Quando chegámos ao Mosteiro, esperava-
-nos o Senhor Padre Agostinho Leal que, pe-
las 11 horas celebrou a Eucaristia. (A Basílica 
estava repleta de amigos da irmã Rita.)

Depois do almoço partilhado em piquenique, 
houve reunião na sala dos peregrinos. O dou-
tor Miguel Ferreira da Silva falou-nos sobre as 
virtudes e qualidades da Irmã Rita, sobretudo 
pela maneira como se relacionava com os jo-
vens do seu tempo (nunca os interrogava).

A família Quintas prendou-nos com um 
C.D. mostrando-nos alguns extratos da vida 
da nossa querida irmã Maria Benilde Rangel, 
a iniciadora destes encontros anuais. Que o 
Senhor a recompense por todo o bem que fez.

Despedimo-nos e foi com agrado que re-
gressámos às nossas casas felizes, pela ma-
neira como passámos este dia.

Irmã Maria Rita de Jesus

No Celestial empíreo, onde moras, minha 
irmã,         

Deus acolhe seus filhos amigos e fieis              
Vela por nós, irmã Rita de Jesus,
Sê nossa Luz a encaminhar-nos para Deus.

Foste, na terra, modelo de santidade e Fé
Passaste a vida a semear paz e amor 
Divulgaste pelo mundo a devoção ao teu 

Menino,
Deus e Homem verdadeiro, Jesus Cristo 

nosso Senhor.

Lá no Céu, no lugar onde habitas, 
Atende nossos rogos, irmã querida,
Ensina-nos a profundeza do Amor pelos 

irmãos
Para chegarmos à terra prometida!

Atende nossos pedidos confiantes,
Faz-nos construtoras de unidade e 

comunhão.
Aos pobres e desafortunados, na vida
Assiste-os com a tua proteção.

Ao teu Pequenino Jesus 
E à tua Pequenina Maria,
Fala-lhes de nós, pecadores,
São teus apaixonados Amores,
Que velem por nós, noite e dia…

Tenho-te pedido irmã minha
Uma graça a alcançar
Vê se consegues do teu Menino.
Começa por O embalar.

Ir. Aurora Cunha

Os amigos da Chamusca, que este 
ano, no seguimento de outros 
passados, marcaram presença em 
número e em entusiasmo, fazem- 
-nos chegar mais dois teste- 
munhos cheios de mensagem:

No dia 27 de maio p.p. celebrou-se a Sole- 
nidade da Santíssima Trindade.

Da nossa Paróquia fomos convidadas pelas 
Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora a irmos em Peregrinação ao santuá-
rio do Menino Jesus de Praga, em Avessadas, 
lugar onde a Irmã Maria Rita de Jesus está 
muito presente, mesmo no Céu.

Ai participamos na celebração da Eucaristia 
com um gesto muito significativo, a Bênção 
das mães gravidas. Vivi este momento com 
alegria porque, neste mundo onde o aborto é 
livre, temos Deus a abençoar mães que ge-
ram vida e querem d’Ele a Sua Bênção. Na 
mesma celebração houve a bênção de jovens. 

A procissão com o Menino Jesus de Praga 
e a homenagem à irmã Benilde, falecida o 
ano passado, foram momentos que nos fize-
ram refletir. Na verdade, a Irmã Rita e a Irmã 
Benilde identificaram-se com Jesus na sua 
humildade e bondade.

Refletir sobre a vida da irmã Rita e ir àquele 
Santuário é um lugar que nos convida a olhar 
para a nossa condição humana sempre pre-
ocupados com os bens materiais e posições 
sociais. Vivi com alegria e empenho para 
transmitir aos meus filhos, netos e colegas 
a mensagem que vivi. Assim tenho feito. Já 
mostrei a Coroinha do Menino Jesus e como 
se reza, e dentro das minhas pobres palavras 
vou transmitindo a Fé e adoração que a Irmã 
Maria Rita de Jesus tinha pelo seu Menino 

Jesus, o seu Reizinho como ela lhe chamava 
e com Ele, pela oração, fé e muito amor aju-
dava as pessoas nas suas aflições e doenças 
que já em vida recorreriam a ela.

No nosso dia-a-dia a falta de respeito, humil-
dade, partilha e compreensão não são as prio-
ridades dos mais novos. Estes estão cada vez 
mais entregues às tecnologias e pensam não 
precisarem de educação nem de afeto. São 
cada vez mais informados, mas não educados. 
À Irmã Maria Rita de Jesus e ao seu Reizinho 
peço que nos ilumine e aumente a nossa Fé.

Espero que continuemos a encontrar-nos 
para alimentar a nossa fé e adquirirmos mais 
conhecimentos.

Os quilómetros de viagem foram passa-
dos com alegria, oração e testemunhos de 
vida da Irmã Maria Rita e de outras irmãs 
Franciscanas que a Irmã que nos acom-
panhou partilhou deixando transparecer a 
alegria da sua entrega e a felicidade de ser 
mensageira do amor e da paz.

Deus vos proteja e abençoe.
Grata pela simpatia e amizade, o meu muito 

obrigada.

Maria de Fátima Alves - Chamusca

No dia 27 de Maio de 2018 – Solenidade da 
Santíssima Trindade – realizou-se o 13º encon-
tro dos Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus.

A convite das irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora, que traba-
lham na minha o Paróquia, saímos cedinho 
rumo ao santuário do Menino Jesus de Praga, 
em Avessadas. A viagem começou bem, com 
uma oração de louvor que nos uniu a todos 
os peregrinos que caminhávamos para o 
Encontro de irmã Maria Rita de Jesus. A Irmã 
Felismina ajudou-nos a tomar consciência da 
vida da Irmã Maria Rita de Jesus. Quando 

terminou, exclamei: “Assim vale a pena, va-
mo-nos apercebendo que não vamos em pas-
seio, mas em peregrinação e quem nos vai 
unir é a Irmã Maria Rita de Jesus.”

Logo que chagámos ao Santuário participá-
mos na Missa que me encheu a alma, porque 
na Viagem já me tinha preparado com a parti-
lha sobre a Irmã Rita para o que muito ajudou 
os folhetos que a Irmã Celeste nos enviou.

Seguiu-se o almoço partilhado e espaço para 
convívio e encontro com amigos conhecidos.

Às 3 h da tarde participámos na oração do 
coroinha do Menino Jesus e a procissão pelos 
claustros do Convento, momentos belos que 
encheram as nossas vidas.

Por volta das 17h fomos ouvir o Orador Dr. 
Miguel de Jesus Ferreira da Silva. Falou-nos 
um pouco da sua história de vida e como ha-
vemos de ajudar os nossos filhos na educação 
e formação. Como antes da sua comunicação 
tinha havido a apresentação da vida da irmã 
Benilde que partira recentemente para o Pai, 
não deixou de se referir à extraordinária obra 
de Misericórdia realizada por esta franciscana 
Missionária de Nossa Senhora. As palavras do 
Dr. Miguel de Jesus relativas à humildade des-
ta Irmã e como se dirigiu a todos serviram para 

entendermos a importância do que fazemos ao 
longo da nossa vida: o sermos capazes de per-
ceber o outro; o conseguirmos compreender as 
coisas mais importantes. O que mais importa 
não são os bens materiais, mas sim o que fa-
zemos com o coração cheio de amor e o ser-
viço na nossa comunidade: não deixar passar 
despercebido o nosso irmão que tantas vezes 
precisa de nós. Não fiquemos indiferentes. 

Falou também da importância da família, do 
tempo que lhe dedicamos, da nossa capaci-
dade de decisão, de sabermos o que é melhor 
para o outro.

Quando terminou a sua intervenção não 
pude deixar de agradecer quanto nos trans-
mitiu e como foi capaz de, em toda a sua hu-
mildade, nos fazer entender como a vida é 
bela.

Terminada esta etapa seguiu-se o lanche 
também partilhado para prepararmos o nosso 
regresso.

Neste dia tão maravilhoso não posso dei-
xar de agradecer às Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora e à irmã 
Felismina que nos ajudou a cantar rezando, 
mesmo a oração da noite que não nos levou 
ao sono, mas a Deus, pois vínhamos com 
o coração cheio do seu amor vivido e par-
tilhado pela Irmã Maria Rita de Jesus, esta 
grande mulher que junto de Deus intercede 
por nós. 

Foi sem dúvida um dia que não vamos es-
quecer, porque aquilo que se vive profunda-
mente não passa. E saborear a Vida da Irmã 
Maria Rita de Jesus na sua humildade, entre-
ga, e na sua história de vida foi e é um desafio 
a seguir sabendo que temos uma intercessora 
junto de Jesus a quem vou pedir auxilio.

Em nome de todas nós, o meu muito obri-
gada. Somos família das irmãs e amigos da 
Irmã Maria Rita de Jesus.

Maria Adelaide – Chamusca

Irmã Rita!

No jazigo a procuram 
Em casa a aclamamos 
Interceda por nós no céu 
Disso todos precisamos

Sei que anda ocupada 
Seu reizinho assim permite 
Não se esqueça de nós na terra 
Pois está tudo no limite

Aqui estamos à sua volta 
Sua alegria deve ser grande 
Estamos todos à espera 
Que do céu, bênçãos nos mande

Caminharemos sempre consigo 
Com a certeza que nada é em vão 
Peço-lhe que atenda às minhas preces 
Quero falar-lhe ao coração

Irmã Rita lhe pedimos 
Em oração em alta voz 
Suba rápido aos altares 
Se não for por si, faça-o por nós!

Rosa M. Gonçalinho

O dia 27 de maio p.p. assinala-se 
como abençoado por Deus pelas 
marcas tão positivas que deixou nos 
participantes no 13º Encontro dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus. 
Dos doze testemunhos recebidos de 
Ílhavo e dos quais apenas pudemos 
publicar cinco no nosso Boletim nº 35 
retiramos frases como estas: 

“Gostei de tudo. O Menino Jesus é lindo! Tenho 
81 anos e já sou adepto de Nossa Senhora des-
de sempre. Gostaria de continuar para o futu-
ro.” (Bartolomeu); “Gostei da coroinha ao Menino 
Jesus, de ouvir o palestrante, da Celebração. 

Gostei de ouvir na camioneta e ficar a conhecer 
a biografia da Ir. Maria Rita de Jesus.” (Celeste 
Nina); “Gostei de TUDO! Que posso dizer…? 
Gostei da Missa e da Conferência. Ouviram-se 
palavras boas e bonitas. Eu também tenho o 
Menino Jesus de Praga aqui em casa e rezo. 
Sofro muito devido à minha doença, pois faço 
quimioterapia… Tenho fé nessa boa Irmã Rita 
de Jesus.” (Elvira Pinto); “Eu gostei de tudo, mas 
sobretudo o amor ao Menino naquele sítio do 
santuário e sobretudo também da relação que 
a Ir. Rita tinha ao Menino Jesus. Ali sente-se 
um carinho grande pelo Menino e à Ir. Rita que 
também gostou muito do Menino.” 

Júlia Silva

Poema sobre a Irmã Maria Rita de Jesus 

Filha de gente pobre e humilde,
Sempre se lembrou de Jesus,
A Ele se dedicou a servir,
Fazendo do seu trabalho uma cruz.

Depois de deixar a família,
Tornou-se freira, Postulante,
Dedicou-se à Vida Consagrada,
Mas de preferência ao Menino-Infante.

Foi amiga dos pobres e dos infelizes,
Dedicou-se a eles com todo o ardor.
Nunca desistiu do que queria
Em todos vislumbrava o seu Senhor.

Eram pobres, doentes, mutilados
Da guerra maldita e traiçoeira,
De todos cuidava com desvelo, 
Com trabalhos, fadiga, canseira.

Uns e outros vinham dos seus martírios,
Amarrados se sentiam na sua cruz;
E afinal, na sua ideia e parecer,
Estavam eles comparados a Jesus.

O carinho que dava aos infelizes
Espontâneo, inocente, afetuoso
Era aquele que Maria dava
Ao filho Bem Amado, o Deus-Criança.

Numa noite que olhava o céu escuro
Viu nas estrelas uma mais fulgente,
Fechou os olhos e logo adormeceu,
Voou ao céu devagar, suavemente.

Manuel Costa - Ílhavo

FalanDo ainDa Do passaDo mas vislumbranDo o Futuro



DesejanDo o além

O Senhor António Maurício Guimarães 
Ferreira da Silva que nos deixou no dia 3 de 
julho de 2018 manifestava na sua comunica-
ção connosco um veemente desejo de par-
tir para a Casa de 
Deus, o Pai que o 
criou e o susteve fiel 
até ao fim na missão 
recebida diretamente 
das mãos da Serva 
de Deus Maria Rita 
de Jesus. O Senhor 
Maurício, focado em 
Deus, seu Criador, 
colaborou ativa e  
entusiasticamente na  

propagação do Amor de Deus manifesta-
do através da devoção ao Menino Jesus de 
Praga e Nossa Senhora Menina, pedido que 
recebeu de viva voz da Irmã Maria Rita de 
Jesus. Atento à voz do Deus criador que se 
revela ao homem, e vem ao seu encontro 
para fazer dele o livre colaborador da Sua 
Aliança foi buscando progressivamente a 
Deus, até desejar vivamente encontrar-se 
com Ele. 

Como se publicava na página dos Amigos 
da Irmã Maria Rita de Jesus, o Senhor António 
Maurício Guimarães Ferreira da Silva deixou 
de estar visível para quantos o conhecemos, 
porque passou a «EM DEUS». Deixou de 
estar visível, mas presente estará SEMPRE.  

A herança que nos deixa é para ser guar-
dada e divulgada, e isso faremos. Como ele 
recebeu, cultivou e divulgou o amor ao Deus 
Menino, testemunhado pela sua/nossa Irmã 
Rita, também nós queremos ser os elos (da 
corrente) que se irão sucedendo no tempo.

À sua fidelidade e zelo, Senhor Maurício, da-
remos continuidade na medida das nossas for-
ças e o auxílio divino. Conte connosco. Estamos 
prontos. Goze da Presença do seu Deus que, 
ultimamente, tanto desejava, e não nos es-
queça, sobretudo aqueles que no seu coração 
tinham e têm especial lugar, mas que dispensa-
mos mencionar. Continue feliz para SEMPRE.

Irmã M. Celeste Catarino

As Irmãs da Quinta da Azenha, habituais 
frequentadoras dos Encontros dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus, 
participaram mais uma vez com grande 
entusiasmo neste encontro anual. Veja- 
-se o testemunho deixado:

No dia 27 de maio, os amigos da irmã Maria 
Rita de Jesus fizeram o seu encontro anual 
em Avessadas, no Santuário do Menino Jesus 
de Praga.  

Logo pela manhã, camionetas de vários 
pontos do país, levaram até Avessadas os 
amigos da irmã Rita. Pelo caminho, louvámos 
o Senhor pelo dia soalheiro de primavera, pe-
las paisagens maravilhosas construídas do 
nada pelo nosso Criador, pela alegria e boa 
disposição refletida no rosto de cada partici-
pante, e, sobretudo, pela esperança de que, 
em breve, a nossa irmã Rita será beatificada. 
Isto, fervorosamente, pedimos ao Senhor.

Quando chegámos ao Mosteiro, esperava-
-nos o Senhor Padre Agostinho Leal que, pe-
las 11 horas celebrou a Eucaristia. (A Basílica 
estava repleta de amigos da irmã Rita.)

Depois do almoço partilhado em piquenique, 
houve reunião na sala dos peregrinos. O dou-
tor Miguel Ferreira da Silva falou-nos sobre as 
virtudes e qualidades da Irmã Rita, sobretudo 
pela maneira como se relacionava com os jo-
vens do seu tempo (nunca os interrogava).

A família Quintas prendou-nos com um 
C.D. mostrando-nos alguns extratos da vida 
da nossa querida irmã Maria Benilde Rangel, 
a iniciadora destes encontros anuais. Que o 
Senhor a recompense por todo o bem que fez.

Despedimo-nos e foi com agrado que re-
gressámos às nossas casas felizes, pela ma-
neira como passámos este dia.

Irmã Maria Rita de Jesus

No Celestial empíreo, onde moras, minha 
irmã,         

Deus acolhe seus filhos amigos e fieis              
Vela por nós, irmã Rita de Jesus,
Sê nossa Luz a encaminhar-nos para Deus.

Foste, na terra, modelo de santidade e Fé
Passaste a vida a semear paz e amor 
Divulgaste pelo mundo a devoção ao teu 

Menino,
Deus e Homem verdadeiro, Jesus Cristo 

nosso Senhor.

Lá no Céu, no lugar onde habitas, 
Atende nossos rogos, irmã querida,
Ensina-nos a profundeza do Amor pelos 

irmãos
Para chegarmos à terra prometida!

Atende nossos pedidos confiantes,
Faz-nos construtoras de unidade e 

comunhão.
Aos pobres e desafortunados, na vida
Assiste-os com a tua proteção.

Ao teu Pequenino Jesus 
E à tua Pequenina Maria,
Fala-lhes de nós, pecadores,
São teus apaixonados Amores,
Que velem por nós, noite e dia…

Tenho-te pedido irmã minha
Uma graça a alcançar
Vê se consegues do teu Menino.
Começa por O embalar.

Ir. Aurora Cunha

Os amigos da Chamusca, que este 
ano, no seguimento de outros 
passados, marcaram presença em 
número e em entusiasmo, fazem- 
-nos chegar mais dois teste- 
munhos cheios de mensagem:

No dia 27 de maio p.p. celebrou-se a Sole- 
nidade da Santíssima Trindade.

Da nossa Paróquia fomos convidadas pelas 
Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora a irmos em Peregrinação ao santuá-
rio do Menino Jesus de Praga, em Avessadas, 
lugar onde a Irmã Maria Rita de Jesus está 
muito presente, mesmo no Céu.

Ai participamos na celebração da Eucaristia 
com um gesto muito significativo, a Bênção 
das mães gravidas. Vivi este momento com 
alegria porque, neste mundo onde o aborto é 
livre, temos Deus a abençoar mães que ge-
ram vida e querem d’Ele a Sua Bênção. Na 
mesma celebração houve a bênção de jovens. 

A procissão com o Menino Jesus de Praga 
e a homenagem à irmã Benilde, falecida o 
ano passado, foram momentos que nos fize-
ram refletir. Na verdade, a Irmã Rita e a Irmã 
Benilde identificaram-se com Jesus na sua 
humildade e bondade.

Refletir sobre a vida da irmã Rita e ir àquele 
Santuário é um lugar que nos convida a olhar 
para a nossa condição humana sempre pre-
ocupados com os bens materiais e posições 
sociais. Vivi com alegria e empenho para 
transmitir aos meus filhos, netos e colegas 
a mensagem que vivi. Assim tenho feito. Já 
mostrei a Coroinha do Menino Jesus e como 
se reza, e dentro das minhas pobres palavras 
vou transmitindo a Fé e adoração que a Irmã 
Maria Rita de Jesus tinha pelo seu Menino 

Jesus, o seu Reizinho como ela lhe chamava 
e com Ele, pela oração, fé e muito amor aju-
dava as pessoas nas suas aflições e doenças 
que já em vida recorreriam a ela.

No nosso dia-a-dia a falta de respeito, humil-
dade, partilha e compreensão não são as prio-
ridades dos mais novos. Estes estão cada vez 
mais entregues às tecnologias e pensam não 
precisarem de educação nem de afeto. São 
cada vez mais informados, mas não educados. 
À Irmã Maria Rita de Jesus e ao seu Reizinho 
peço que nos ilumine e aumente a nossa Fé.

Espero que continuemos a encontrar-nos 
para alimentar a nossa fé e adquirirmos mais 
conhecimentos.

Os quilómetros de viagem foram passa-
dos com alegria, oração e testemunhos de 
vida da Irmã Maria Rita e de outras irmãs 
Franciscanas que a Irmã que nos acom-
panhou partilhou deixando transparecer a 
alegria da sua entrega e a felicidade de ser 
mensageira do amor e da paz.

Deus vos proteja e abençoe.
Grata pela simpatia e amizade, o meu muito 

obrigada.

Maria de Fátima Alves - Chamusca

No dia 27 de Maio de 2018 – Solenidade da 
Santíssima Trindade – realizou-se o 13º encon-
tro dos Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus.

A convite das irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora, que traba-
lham na minha o Paróquia, saímos cedinho 
rumo ao santuário do Menino Jesus de Praga, 
em Avessadas. A viagem começou bem, com 
uma oração de louvor que nos uniu a todos 
os peregrinos que caminhávamos para o 
Encontro de irmã Maria Rita de Jesus. A Irmã 
Felismina ajudou-nos a tomar consciência da 
vida da Irmã Maria Rita de Jesus. Quando 

terminou, exclamei: “Assim vale a pena, va-
mo-nos apercebendo que não vamos em pas-
seio, mas em peregrinação e quem nos vai 
unir é a Irmã Maria Rita de Jesus.”

Logo que chagámos ao Santuário participá-
mos na Missa que me encheu a alma, porque 
na Viagem já me tinha preparado com a parti-
lha sobre a Irmã Rita para o que muito ajudou 
os folhetos que a Irmã Celeste nos enviou.

Seguiu-se o almoço partilhado e espaço para 
convívio e encontro com amigos conhecidos.

Às 3 h da tarde participámos na oração do 
coroinha do Menino Jesus e a procissão pelos 
claustros do Convento, momentos belos que 
encheram as nossas vidas.

Por volta das 17h fomos ouvir o Orador Dr. 
Miguel de Jesus Ferreira da Silva. Falou-nos 
um pouco da sua história de vida e como ha-
vemos de ajudar os nossos filhos na educação 
e formação. Como antes da sua comunicação 
tinha havido a apresentação da vida da irmã 
Benilde que partira recentemente para o Pai, 
não deixou de se referir à extraordinária obra 
de Misericórdia realizada por esta franciscana 
Missionária de Nossa Senhora. As palavras do 
Dr. Miguel de Jesus relativas à humildade des-
ta Irmã e como se dirigiu a todos serviram para 

entendermos a importância do que fazemos ao 
longo da nossa vida: o sermos capazes de per-
ceber o outro; o conseguirmos compreender as 
coisas mais importantes. O que mais importa 
não são os bens materiais, mas sim o que fa-
zemos com o coração cheio de amor e o ser-
viço na nossa comunidade: não deixar passar 
despercebido o nosso irmão que tantas vezes 
precisa de nós. Não fiquemos indiferentes. 

Falou também da importância da família, do 
tempo que lhe dedicamos, da nossa capaci-
dade de decisão, de sabermos o que é melhor 
para o outro.

Quando terminou a sua intervenção não 
pude deixar de agradecer quanto nos trans-
mitiu e como foi capaz de, em toda a sua hu-
mildade, nos fazer entender como a vida é 
bela.

Terminada esta etapa seguiu-se o lanche 
também partilhado para prepararmos o nosso 
regresso.

Neste dia tão maravilhoso não posso dei-
xar de agradecer às Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora e à irmã 
Felismina que nos ajudou a cantar rezando, 
mesmo a oração da noite que não nos levou 
ao sono, mas a Deus, pois vínhamos com 
o coração cheio do seu amor vivido e par-
tilhado pela Irmã Maria Rita de Jesus, esta 
grande mulher que junto de Deus intercede 
por nós. 

Foi sem dúvida um dia que não vamos es-
quecer, porque aquilo que se vive profunda-
mente não passa. E saborear a Vida da Irmã 
Maria Rita de Jesus na sua humildade, entre-
ga, e na sua história de vida foi e é um desafio 
a seguir sabendo que temos uma intercessora 
junto de Jesus a quem vou pedir auxilio.

Em nome de todas nós, o meu muito obri-
gada. Somos família das irmãs e amigos da 
Irmã Maria Rita de Jesus.

Maria Adelaide – Chamusca

Irmã Rita!

No jazigo a procuram 
Em casa a aclamamos 
Interceda por nós no céu 
Disso todos precisamos

Sei que anda ocupada 
Seu reizinho assim permite 
Não se esqueça de nós na terra 
Pois está tudo no limite

Aqui estamos à sua volta 
Sua alegria deve ser grande 
Estamos todos à espera 
Que do céu, bênçãos nos mande

Caminharemos sempre consigo 
Com a certeza que nada é em vão 
Peço-lhe que atenda às minhas preces 
Quero falar-lhe ao coração

Irmã Rita lhe pedimos 
Em oração em alta voz 
Suba rápido aos altares 
Se não for por si, faça-o por nós!

Rosa M. Gonçalinho

O dia 27 de maio p.p. assinala-se 
como abençoado por Deus pelas 
marcas tão positivas que deixou nos 
participantes no 13º Encontro dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus. 
Dos doze testemunhos recebidos de 
Ílhavo e dos quais apenas pudemos 
publicar cinco no nosso Boletim nº 35 
retiramos frases como estas: 

“Gostei de tudo. O Menino Jesus é lindo! Tenho 
81 anos e já sou adepto de Nossa Senhora des-
de sempre. Gostaria de continuar para o futu-
ro.” (Bartolomeu); “Gostei da coroinha ao Menino 
Jesus, de ouvir o palestrante, da Celebração. 

Gostei de ouvir na camioneta e ficar a conhecer 
a biografia da Ir. Maria Rita de Jesus.” (Celeste 
Nina); “Gostei de TUDO! Que posso dizer…? 
Gostei da Missa e da Conferência. Ouviram-se 
palavras boas e bonitas. Eu também tenho o 
Menino Jesus de Praga aqui em casa e rezo. 
Sofro muito devido à minha doença, pois faço 
quimioterapia… Tenho fé nessa boa Irmã Rita 
de Jesus.” (Elvira Pinto); “Eu gostei de tudo, mas 
sobretudo o amor ao Menino naquele sítio do 
santuário e sobretudo também da relação que 
a Ir. Rita tinha ao Menino Jesus. Ali sente-se 
um carinho grande pelo Menino e à Ir. Rita que 
também gostou muito do Menino.” 

Júlia Silva

Poema sobre a Irmã Maria Rita de Jesus 

Filha de gente pobre e humilde,
Sempre se lembrou de Jesus,
A Ele se dedicou a servir,
Fazendo do seu trabalho uma cruz.

Depois de deixar a família,
Tornou-se freira, Postulante,
Dedicou-se à Vida Consagrada,
Mas de preferência ao Menino-Infante.

Foi amiga dos pobres e dos infelizes,
Dedicou-se a eles com todo o ardor.
Nunca desistiu do que queria
Em todos vislumbrava o seu Senhor.

Eram pobres, doentes, mutilados
Da guerra maldita e traiçoeira,
De todos cuidava com desvelo, 
Com trabalhos, fadiga, canseira.

Uns e outros vinham dos seus martírios,
Amarrados se sentiam na sua cruz;
E afinal, na sua ideia e parecer,
Estavam eles comparados a Jesus.

O carinho que dava aos infelizes
Espontâneo, inocente, afetuoso
Era aquele que Maria dava
Ao filho Bem Amado, o Deus-Criança.

Numa noite que olhava o céu escuro
Viu nas estrelas uma mais fulgente,
Fechou os olhos e logo adormeceu,
Voou ao céu devagar, suavemente.

Manuel Costa - Ílhavo

FalanDo ainDa Do passaDo mas vislumbranDo o Futuro



DesejanDo o além

O Senhor António Maurício Guimarães 
Ferreira da Silva que nos deixou no dia 3 de 
julho de 2018 manifestava na sua comunica-
ção connosco um veemente desejo de par-
tir para a Casa de 
Deus, o Pai que o 
criou e o susteve fiel 
até ao fim na missão 
recebida diretamente 
das mãos da Serva 
de Deus Maria Rita 
de Jesus. O Senhor 
Maurício, focado em 
Deus, seu Criador, 
colaborou ativa e  
entusiasticamente na  

propagação do Amor de Deus manifesta-
do através da devoção ao Menino Jesus de 
Praga e Nossa Senhora Menina, pedido que 
recebeu de viva voz da Irmã Maria Rita de 
Jesus. Atento à voz do Deus criador que se 
revela ao homem, e vem ao seu encontro 
para fazer dele o livre colaborador da Sua 
Aliança foi buscando progressivamente a 
Deus, até desejar vivamente encontrar-se 
com Ele. 

Como se publicava na página dos Amigos 
da Irmã Maria Rita de Jesus, o Senhor António 
Maurício Guimarães Ferreira da Silva deixou 
de estar visível para quantos o conhecemos, 
porque passou a «EM DEUS». Deixou de 
estar visível, mas presente estará SEMPRE.  

A herança que nos deixa é para ser guar-
dada e divulgada, e isso faremos. Como ele 
recebeu, cultivou e divulgou o amor ao Deus 
Menino, testemunhado pela sua/nossa Irmã 
Rita, também nós queremos ser os elos (da 
corrente) que se irão sucedendo no tempo.

À sua fidelidade e zelo, Senhor Maurício, da-
remos continuidade na medida das nossas for-
ças e o auxílio divino. Conte connosco. Estamos 
prontos. Goze da Presença do seu Deus que, 
ultimamente, tanto desejava, e não nos es-
queça, sobretudo aqueles que no seu coração 
tinham e têm especial lugar, mas que dispensa-
mos mencionar. Continue feliz para SEMPRE.

Irmã M. Celeste Catarino

As Irmãs da Quinta da Azenha, habituais 
frequentadoras dos Encontros dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus, 
participaram mais uma vez com grande 
entusiasmo neste encontro anual. Veja- 
-se o testemunho deixado:

No dia 27 de maio, os amigos da irmã Maria 
Rita de Jesus fizeram o seu encontro anual 
em Avessadas, no Santuário do Menino Jesus 
de Praga.  

Logo pela manhã, camionetas de vários 
pontos do país, levaram até Avessadas os 
amigos da irmã Rita. Pelo caminho, louvámos 
o Senhor pelo dia soalheiro de primavera, pe-
las paisagens maravilhosas construídas do 
nada pelo nosso Criador, pela alegria e boa 
disposição refletida no rosto de cada partici-
pante, e, sobretudo, pela esperança de que, 
em breve, a nossa irmã Rita será beatificada. 
Isto, fervorosamente, pedimos ao Senhor.

Quando chegámos ao Mosteiro, esperava-
-nos o Senhor Padre Agostinho Leal que, pe-
las 11 horas celebrou a Eucaristia. (A Basílica 
estava repleta de amigos da irmã Rita.)

Depois do almoço partilhado em piquenique, 
houve reunião na sala dos peregrinos. O dou-
tor Miguel Ferreira da Silva falou-nos sobre as 
virtudes e qualidades da Irmã Rita, sobretudo 
pela maneira como se relacionava com os jo-
vens do seu tempo (nunca os interrogava).

A família Quintas prendou-nos com um 
C.D. mostrando-nos alguns extratos da vida 
da nossa querida irmã Maria Benilde Rangel, 
a iniciadora destes encontros anuais. Que o 
Senhor a recompense por todo o bem que fez.

Despedimo-nos e foi com agrado que re-
gressámos às nossas casas felizes, pela ma-
neira como passámos este dia.

Irmã Maria Rita de Jesus

No Celestial empíreo, onde moras, minha 
irmã,         

Deus acolhe seus filhos amigos e fieis              
Vela por nós, irmã Rita de Jesus,
Sê nossa Luz a encaminhar-nos para Deus.

Foste, na terra, modelo de santidade e Fé
Passaste a vida a semear paz e amor 
Divulgaste pelo mundo a devoção ao teu 

Menino,
Deus e Homem verdadeiro, Jesus Cristo 

nosso Senhor.

Lá no Céu, no lugar onde habitas, 
Atende nossos rogos, irmã querida,
Ensina-nos a profundeza do Amor pelos 

irmãos
Para chegarmos à terra prometida!

Atende nossos pedidos confiantes,
Faz-nos construtoras de unidade e 

comunhão.
Aos pobres e desafortunados, na vida
Assiste-os com a tua proteção.

Ao teu Pequenino Jesus 
E à tua Pequenina Maria,
Fala-lhes de nós, pecadores,
São teus apaixonados Amores,
Que velem por nós, noite e dia…

Tenho-te pedido irmã minha
Uma graça a alcançar
Vê se consegues do teu Menino.
Começa por O embalar.

Ir. Aurora Cunha

Os amigos da Chamusca, que este 
ano, no seguimento de outros 
passados, marcaram presença em 
número e em entusiasmo, fazem- 
-nos chegar mais dois teste- 
munhos cheios de mensagem:

No dia 27 de maio p.p. celebrou-se a Sole- 
nidade da Santíssima Trindade.

Da nossa Paróquia fomos convidadas pelas 
Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora a irmos em Peregrinação ao santuá-
rio do Menino Jesus de Praga, em Avessadas, 
lugar onde a Irmã Maria Rita de Jesus está 
muito presente, mesmo no Céu.

Ai participamos na celebração da Eucaristia 
com um gesto muito significativo, a Bênção 
das mães gravidas. Vivi este momento com 
alegria porque, neste mundo onde o aborto é 
livre, temos Deus a abençoar mães que ge-
ram vida e querem d’Ele a Sua Bênção. Na 
mesma celebração houve a bênção de jovens. 

A procissão com o Menino Jesus de Praga 
e a homenagem à irmã Benilde, falecida o 
ano passado, foram momentos que nos fize-
ram refletir. Na verdade, a Irmã Rita e a Irmã 
Benilde identificaram-se com Jesus na sua 
humildade e bondade.

Refletir sobre a vida da irmã Rita e ir àquele 
Santuário é um lugar que nos convida a olhar 
para a nossa condição humana sempre pre-
ocupados com os bens materiais e posições 
sociais. Vivi com alegria e empenho para 
transmitir aos meus filhos, netos e colegas 
a mensagem que vivi. Assim tenho feito. Já 
mostrei a Coroinha do Menino Jesus e como 
se reza, e dentro das minhas pobres palavras 
vou transmitindo a Fé e adoração que a Irmã 
Maria Rita de Jesus tinha pelo seu Menino 

Jesus, o seu Reizinho como ela lhe chamava 
e com Ele, pela oração, fé e muito amor aju-
dava as pessoas nas suas aflições e doenças 
que já em vida recorreriam a ela.

No nosso dia-a-dia a falta de respeito, humil-
dade, partilha e compreensão não são as prio-
ridades dos mais novos. Estes estão cada vez 
mais entregues às tecnologias e pensam não 
precisarem de educação nem de afeto. São 
cada vez mais informados, mas não educados. 
À Irmã Maria Rita de Jesus e ao seu Reizinho 
peço que nos ilumine e aumente a nossa Fé.

Espero que continuemos a encontrar-nos 
para alimentar a nossa fé e adquirirmos mais 
conhecimentos.

Os quilómetros de viagem foram passa-
dos com alegria, oração e testemunhos de 
vida da Irmã Maria Rita e de outras irmãs 
Franciscanas que a Irmã que nos acom-
panhou partilhou deixando transparecer a 
alegria da sua entrega e a felicidade de ser 
mensageira do amor e da paz.

Deus vos proteja e abençoe.
Grata pela simpatia e amizade, o meu muito 

obrigada.

Maria de Fátima Alves - Chamusca

No dia 27 de Maio de 2018 – Solenidade da 
Santíssima Trindade – realizou-se o 13º encon-
tro dos Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus.

A convite das irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora, que traba-
lham na minha o Paróquia, saímos cedinho 
rumo ao santuário do Menino Jesus de Praga, 
em Avessadas. A viagem começou bem, com 
uma oração de louvor que nos uniu a todos 
os peregrinos que caminhávamos para o 
Encontro de irmã Maria Rita de Jesus. A Irmã 
Felismina ajudou-nos a tomar consciência da 
vida da Irmã Maria Rita de Jesus. Quando 

terminou, exclamei: “Assim vale a pena, va-
mo-nos apercebendo que não vamos em pas-
seio, mas em peregrinação e quem nos vai 
unir é a Irmã Maria Rita de Jesus.”

Logo que chagámos ao Santuário participá-
mos na Missa que me encheu a alma, porque 
na Viagem já me tinha preparado com a parti-
lha sobre a Irmã Rita para o que muito ajudou 
os folhetos que a Irmã Celeste nos enviou.

Seguiu-se o almoço partilhado e espaço para 
convívio e encontro com amigos conhecidos.

Às 3 h da tarde participámos na oração do 
coroinha do Menino Jesus e a procissão pelos 
claustros do Convento, momentos belos que 
encheram as nossas vidas.

Por volta das 17h fomos ouvir o Orador Dr. 
Miguel de Jesus Ferreira da Silva. Falou-nos 
um pouco da sua história de vida e como ha-
vemos de ajudar os nossos filhos na educação 
e formação. Como antes da sua comunicação 
tinha havido a apresentação da vida da irmã 
Benilde que partira recentemente para o Pai, 
não deixou de se referir à extraordinária obra 
de Misericórdia realizada por esta franciscana 
Missionária de Nossa Senhora. As palavras do 
Dr. Miguel de Jesus relativas à humildade des-
ta Irmã e como se dirigiu a todos serviram para 

entendermos a importância do que fazemos ao 
longo da nossa vida: o sermos capazes de per-
ceber o outro; o conseguirmos compreender as 
coisas mais importantes. O que mais importa 
não são os bens materiais, mas sim o que fa-
zemos com o coração cheio de amor e o ser-
viço na nossa comunidade: não deixar passar 
despercebido o nosso irmão que tantas vezes 
precisa de nós. Não fiquemos indiferentes. 

Falou também da importância da família, do 
tempo que lhe dedicamos, da nossa capaci-
dade de decisão, de sabermos o que é melhor 
para o outro.

Quando terminou a sua intervenção não 
pude deixar de agradecer quanto nos trans-
mitiu e como foi capaz de, em toda a sua hu-
mildade, nos fazer entender como a vida é 
bela.

Terminada esta etapa seguiu-se o lanche 
também partilhado para prepararmos o nosso 
regresso.

Neste dia tão maravilhoso não posso dei-
xar de agradecer às Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora e à irmã 
Felismina que nos ajudou a cantar rezando, 
mesmo a oração da noite que não nos levou 
ao sono, mas a Deus, pois vínhamos com 
o coração cheio do seu amor vivido e par-
tilhado pela Irmã Maria Rita de Jesus, esta 
grande mulher que junto de Deus intercede 
por nós. 

Foi sem dúvida um dia que não vamos es-
quecer, porque aquilo que se vive profunda-
mente não passa. E saborear a Vida da Irmã 
Maria Rita de Jesus na sua humildade, entre-
ga, e na sua história de vida foi e é um desafio 
a seguir sabendo que temos uma intercessora 
junto de Jesus a quem vou pedir auxilio.

Em nome de todas nós, o meu muito obri-
gada. Somos família das irmãs e amigos da 
Irmã Maria Rita de Jesus.

Maria Adelaide – Chamusca

Irmã Rita!

No jazigo a procuram 
Em casa a aclamamos 
Interceda por nós no céu 
Disso todos precisamos

Sei que anda ocupada 
Seu reizinho assim permite 
Não se esqueça de nós na terra 
Pois está tudo no limite

Aqui estamos à sua volta 
Sua alegria deve ser grande 
Estamos todos à espera 
Que do céu, bênçãos nos mande

Caminharemos sempre consigo 
Com a certeza que nada é em vão 
Peço-lhe que atenda às minhas preces 
Quero falar-lhe ao coração

Irmã Rita lhe pedimos 
Em oração em alta voz 
Suba rápido aos altares 
Se não for por si, faça-o por nós!

Rosa M. Gonçalinho

O dia 27 de maio p.p. assinala-se 
como abençoado por Deus pelas 
marcas tão positivas que deixou nos 
participantes no 13º Encontro dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus. 
Dos doze testemunhos recebidos de 
Ílhavo e dos quais apenas pudemos 
publicar cinco no nosso Boletim nº 35 
retiramos frases como estas: 

“Gostei de tudo. O Menino Jesus é lindo! Tenho 
81 anos e já sou adepto de Nossa Senhora des-
de sempre. Gostaria de continuar para o futu-
ro.” (Bartolomeu); “Gostei da coroinha ao Menino 
Jesus, de ouvir o palestrante, da Celebração. 

Gostei de ouvir na camioneta e ficar a conhecer 
a biografia da Ir. Maria Rita de Jesus.” (Celeste 
Nina); “Gostei de TUDO! Que posso dizer…? 
Gostei da Missa e da Conferência. Ouviram-se 
palavras boas e bonitas. Eu também tenho o 
Menino Jesus de Praga aqui em casa e rezo. 
Sofro muito devido à minha doença, pois faço 
quimioterapia… Tenho fé nessa boa Irmã Rita 
de Jesus.” (Elvira Pinto); “Eu gostei de tudo, mas 
sobretudo o amor ao Menino naquele sítio do 
santuário e sobretudo também da relação que 
a Ir. Rita tinha ao Menino Jesus. Ali sente-se 
um carinho grande pelo Menino e à Ir. Rita que 
também gostou muito do Menino.” 

Júlia Silva

Poema sobre a Irmã Maria Rita de Jesus 

Filha de gente pobre e humilde,
Sempre se lembrou de Jesus,
A Ele se dedicou a servir,
Fazendo do seu trabalho uma cruz.

Depois de deixar a família,
Tornou-se freira, Postulante,
Dedicou-se à Vida Consagrada,
Mas de preferência ao Menino-Infante.

Foi amiga dos pobres e dos infelizes,
Dedicou-se a eles com todo o ardor.
Nunca desistiu do que queria
Em todos vislumbrava o seu Senhor.

Eram pobres, doentes, mutilados
Da guerra maldita e traiçoeira,
De todos cuidava com desvelo, 
Com trabalhos, fadiga, canseira.

Uns e outros vinham dos seus martírios,
Amarrados se sentiam na sua cruz;
E afinal, na sua ideia e parecer,
Estavam eles comparados a Jesus.

O carinho que dava aos infelizes
Espontâneo, inocente, afetuoso
Era aquele que Maria dava
Ao filho Bem Amado, o Deus-Criança.

Numa noite que olhava o céu escuro
Viu nas estrelas uma mais fulgente,
Fechou os olhos e logo adormeceu,
Voou ao céu devagar, suavemente.

Manuel Costa - Ílhavo

FalanDo ainDa Do passaDo mas vislumbranDo o Futuro

Natal de 2018
Que o Natal de 2018 nos faça encontrar Jesus em suas roupagens próprias – despojado da 
Sua condição divina. De uma criança todos nos abeiramos sem temor. Porém, escutemos 
a advertência da Irmã Maria Rita de Jesus: “O Deus menino é o Senhor Todo Poderoso” 
(Agenda 1). 

Sim, ELE é o Senhor dos Senhores que continua a vir procurando e cativando a todos.
Deixemo-nos encontrar e cativar por ELE e teremos 
 
 Santo e  Fel i z  Natal e  o Ano de 2019 de PAZ!

De FaZer a ser CateQuese
Este Boletim nº 36 traz-nos o que fi cou anunciado no Boletim nº 35 no 

fi nal do artigo “Irmã Rita – de fazer a ser catequese” da autoria do Dr. 
Miguel Ferreira da Silva que a todos encantou pela sabedoria e clareza com 
que se nos dirigia em 27 de maio de 2018, em Avessadas. A comunicação, 
então feita, vem ajustar-se perfeitamente ao trabalho do Ano Missionário 
proposto pela Conferência Episcopal Portuguesa de outubro de 2018 a ou-
tubro de 2019 em resposta ao apelo do Papa Francisco para a celebração 
de um Mês Missionário Extraordinário para toda a Igreja. Continuemos, pois, 
a ouvir – lendo – o Dr. Miguel Ferreira da Silva a partir das suas palavras: 

« Há, no nosso dever missionário, como no vocacional, 
uma tendência para confundirmos o que gostávamos de 
fazer com a missão que nos está destinada.»

Não é algo em que se tenha de pensar muito. É assumir a importância de 
um sentimento que se tem e aceitar a importância da missão. É, no fundo, ser 
um sem vergonha de saber que não sabemos como fazer, mas sentir que po-
demos ser um bocadinho úteis e ter a coragem de arriscar, de caminhar lado 
a lado, ser mestre quando conseguimos e ombro quando necessários, parti-
lhando um caminho no qual os nossos irmãos mais novos não se sintam sós. 

Hoje muitas das principais motivações dos jovens, das que conseguimos 
elencar, são as “causas”, por um lado, e tristeza e solidão, por outro.

Mas há aqui um exemplo muito forte de fraternidade. O que verdadeira-
mente motiva as novas gerações, são coisas como o ambiente; ir apanhar 
plásticos numa praia; salvar animais; ajudar refugiados; e tantas outras. 
Causa de bondade às quais muitas vezes nós, geração mais velha, não 
damos a importância devida. “Aquilo” é uma manifestação de bondade, de 
amor à criação. E esta disponibilidade para se dar aos outros é bom teste 
vocacional (causas difíceis).

O que é que falta? Falta um propósito de vida. Uma causa das causas. 
Uma causa que não seja efémera, como limpar uma praia e apenas uma 

praia, mas uma causa vivida, que dê sentido hoje, jovem que me estou a 
descobrir, até ao dia em que morrer. Há neste sentido, uma “sede” (como 
nos diz o Pe. Tolentino), que nas nossas gerações sempre foi interpretado 
como sede de fé, e sim, é também isso. Mas é também mais profunda, na 
tentativa de descobrir o nosso lugar no mundo, a nossa vocação.

É essa causa das causas que é difícil, para um jovem, identifi car com 
clareza. Um jovem que se está a construir, a descobrir a sua própria per-
sonalidade, a descobrir como gerir sentimentos, muitas vezes em confl ito. 
Com difi culdades em gerir a relação com os outros, como é que um jovem 
consegue ter a serenidade, a tranquilidade e o apoio, de pôr toda aquela pai-
xão – aquele sentimento de bondade e por causas – ao serviço de si próprio, 
do seu crescimento interior?

Mais importante: que ajudas tem? Será que estamos disponíveis a ouvi-
-lo? A estar onde ele está? A ver nele a nossa missão? A sermos próximos, 
carinhosos, fi rmes, serenos, protetores e amigos? Sermos exemplo e porto 
de abrigo, tomando-o como nosso igual? 

Se sim há um passo a dar antes, um passo que nos tem de aproximar, que 
nos faz imitar a Ir. Rita. Na preparação desta exposição, tive o cuidado de 
ouvir alguns dos que privaram com a Ir. Rita. Jovens, com 20 e muitos, trinta 
anos, que namoravam, iam ter com a Ir. Rita em vez de ir namorar. Numa 
segunda fase, porque a Ir. Rita não via nisso problema nenhum, levavam os 
namorados com elas. Namoravam lá, ao pé da Irmã. 

Disse já que principais motivações dos jovens são causas, mas também 
tristeza e solidão. Se lhes falta um exemplo, falta também um ombro, fi rme 
mas amigo. Um exemplo de fraternidade. Não um mestre impositivo e julga-
dor, mas um exemplo de fi rmeza que tendo já ultrapassado as incertezas da 
juventude, consegue sorrir com serenidade. 

Sim, os jovens vivem num mundo diferente, incompreendido para nós. 
Desejos, necessidades, sensibilidades e modo de se relacionarem alteram-
-se e não os reconhecemos. Esquecemos que também fomos assim, estra-
nhos e incompreensíveis para os nossos pais.

Esperarmos que estes jovens sejam destinatários passivos da nossa men-
sagem é um erro, para o qual eles não sentem estímulo ou reconhecimento. 
Não nos compete proteger contra a sua vontade, mas antes participar, am-
parando, no crescimento que eles próprios têm de conduzir. Neste sentido 
convém recordar que esse caminho de aprendizagem, com erros e falhas, é a 
construção do ser em que se vão transformar. A falta de confi ança em si – que 
tantas vezes leva ao excesso de atenção à imagem – contrasta com o desejo 
de autodeterminação, de conduzir a sua própria vida.

Jovem com tanto barulho à volta que não ouve Deus, mas o barulho é 
precisamente o refúgio da insegurança e solidão. O que precisam é de um 
irmão, um irmão mais velho, amigo e não pai tirano. Em quem buscam con-
fronto e interação livre sem tensão nem ansiedade. Um sorriso bondoso de 
quem percebe o que estão a passar.

Nesses caminhos, cobertos de dúvidas, cumpre-nos participar, ser fi guras 
de referência, pelo exemplo mais do que pela doutrina dogmática. Sermos 
fi guras credíveis, coerentes e honestas. Isso mesmo nos diz o documento 
preparatório do sínodo: “Eles procuram fi guras que sejam capazes de ma-
nifestar sintonia e oferecer apoio, encorajamento e ajuda a reconhecer os 
limites, sem fazer pesar o próprio juízo.”

A transição para a vida adulta é um período de construção de identidade. 
Há um sentimento de reversibilidade das opções (se errar, depois mudo). 
Não há noção que os caminhos escolhidos implicam perda de outros, que 
não se pode “voltar a trás”.

Mas esses conselhos não devem criar medo da decisão. A vocação, se 
sentida, deve ser um risco confi ante. É aqui que podemos fazer a diferença, 
ajudar jovens a encontrar a sua vocação. Ajudá-los a reconhecer sentimentos, 
interpretar e terem a capacidade de escolher. Com apoio, mas em liberdade. 
Sem medo dos sentimentos. Arrisca. Erras mais se permaneceres parado.

Dr. Miguel Ferreira da Silva
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Oração

Senhor Deus 
misericordioso e 
compassivo, próximo 
da humanidade pelo 
mistério da Encarnação de 
Jesus Cristo, que destes à Irmã Rita de Jesus a 
graça de amar e difundir a devoção à infân-
cia do Menino Deus e de ser alento de con� -
ança dos doentes e dos a� itos, 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 a� itos.

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

Com aprovação eclesiástica
D. Armindo Lopes Coelho

Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de canonização:
Ofertas feitas por diversos: Amigos de Santa Marta de Penaguião: D. Maria da Luz Figueiredo Gonçalves, Concieiro – 10€; S. João de Lobrigos – 6€; Vila Maior – 20€; D. Fátima 
Paulo, S. Gonçalo – 5€; Amigos da Chamusca – 180€; Maria do Carmo Alves Gomes – 10€; D. Margarida Monteiro, Souzela – Lousada – 10€; Amigos de Santa Maria de Lamas – 
20€; Oferta anónima – Senhora do Porto – 50€; Alcina Tato, Espinho – 40€.
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

Irmã Rita,
Obrigada pela graça que me concedeste! Não me desampares, preciso 
da tua proteção. Ajuda-me a ser como tu: Boa mensageira da Palavra 
de Deus.

Fátima Paulo – Santa Marta de Penaguião

Agradece o emprego da neta.
Maria do Carmo Alves Gomes

Irmã Rita,
Obrigada pelas graças que me concedes e a outras pessoas que vos 
imploro.
No meu coração está permanentemente a vossa presença e o Divino 
Menino Jesus.
Sempre que posso tento incutir a outras pessoas a devoção ao Reizinho 
Menino Jesus, assim como os jornaizinhos da Irmã Rita e o seu livro. 
Tenho muita devoção e admiração pela Irmã Rita, que em breve seja 
beatifi cada. 
Ofereço 40 euros, para ajuda da sua Beatifi cação e agradecimento das 
graças que tenho recebido.

Alcina Tato – Espinho

Tive conhecimento da Irmã Maria Rita de Jesus numa altura em que eu 
queria muito acompanhar o meu fi lho numa viagem à Madeira. Nesse 
momento ele era muito pequeno e jogava futebol. Tratava-se de uma 
altura em que ia haver muitos jogos naquela ilha e os lugares nos aviões 
estavam todos completamente esgotados e ninguém estava a conseguir 
bilhetes de viagem. Acabei por comentar, com uma colega, a minha 
tristeza e ela respondeu:
- Olha, segunda-feira, há missa no jazigo da Irmã. Vamos lá e pedimos 
com muita fé. Vais ver que a Irmã e o Menino vão ajudar-te. 
Chegou a segunda-feira e lá fomos nós ter com a Irmã e assistir à missa 
com muita fé. Na quarta-feira eu já tinha os bilhetes do avião na mão. 
Do Céu chegou a autorização para eu acompanhar o meu fi lho. Fiquei 
muito grata à Irmã Rita e ao Manino Jesus. Sei que ambos me ajudaram. 
A partir dessa altura comecei a procurar a Irmã sempre que necessito e 

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 intensifi que a sua ação recriadora dos corações que 
d’Ele tanto precisam e que parecem passar ao lado da Sua real presença no concreto da vida.

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

faço questão, sempre que posso, de estar presente nos Encontros dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus. Obrigada, Irmã Rita.

Emília Durães

Nota da Redação: É útil referir que este acontecimento, embora só hoje dado a 
público, teve lugar antes da interdição do culto público no Jazigo da Irmã Maria 
Rita de Jesus, em virtude de estar a decorrer o Processo de Beatifi cação e 
Canonização da Serva de Deus.

Sinto me feliz na evangelização da Infância de Jesus Menino, caminhando 
ao jeito da Irmã Rita, que divulgou por todos os pontos do País a devoção 
à Infância de Jesus Menino e à Infância de Nossa Senhora Menina. Do 
Céu a Irmã Rita, nos proteja Obrigada Irmã Rita por tantas graças que 
através de Jesus nos envia. 

Lucília Gonçalinho 

vislumbranDo o além …

Num dos 3 últimos dias do mês de outubro de 
2018, depois de concluída a limpeza ao espa-
ço interior e exterior do Jazigo da Irmã Maria 
Rita de Jesus, no cemitério de Agramonte, as 
senhoras, que voluntariamente assumem este 
trabalho, fi caram maravilhadas e agradecidas 
ao Céu e à Irmã Maria Rita de Jesus pelo sinal 
visível de agradecimento à sua participação 
no arranjo desta capela-jazigo. O dia estava 
cinzento e chuvoso e, de repente, sem pode-
rem encontrar justifi cação aparente, o jazigo 
enche-se de vários pontos de luz salpicando 
e iluminando todo o interior. 

Como explicar? Disseram já os cientistas, que 
analisaram este “fenómeno de luz” em outras 
circunstâncias, que se explica por refração da 
luz através do mármore das paredes do Jazigo.

O testemunho do capelão do cemitério de 
Agramonte – Padre Joaquim Araújo – citado pelo 
especialista Armando de Freitas Mendes pode 
ajudar-nos na leitura do que os nossos olhos re-
gistam. Palavras do Padre Joaquim Araújo: «…
tal fenómeno se deve à luminosidade intensa do 
sol (o sublinhado é nosso) batendo nas paredes de 
mármore da capela e que passava para o inte-
rior nalguns pontos em que a pedra seria mais 
transparente.» E acrescenta Armando de Freitas 
Mendes, especialista: «De certo modo a nossa 
conclusão é concordante com as observações 
do Padre Joaquim Araújo.» E já a terminar o 
registo do seu estudo, escreve o especialista 
Armando de Freitas Mendes: «Também a pene-
tração do sol (novamente o sublinhado é nosso) 
nas zonas transparentes do mármore de uma 
parede espessa (7cm) pode igualmente originar 
acumulação de energia radiante, e eventual-
mente, fl uorescência da calcite.»  

Mas… naquele dia de outubro de 2018 o 
dia estava cinzento e chuvoso?!

E a concluir sirva o testemunho de alguém 
deixado no facebook: “a investigação já falou. 
Mas será ela o ponto fi nal para as nossas inter-
rogações? Não haverá ainda espaço a preen-
cher? (Cf. Facebook 24 de setembro de 2018).

IMCC



Natal de 2018
Que o Natal de 2018 nos faça encontrar Jesus em suas roupagens próprias – despojado da 
Sua condição divina. De uma criança todos nos abeiramos sem temor. Porém, escutemos 
a advertência da Irmã Maria Rita de Jesus: “O Deus menino é o Senhor Todo Poderoso” 
(Agenda 1). 

Sim, ELE é o Senhor dos Senhores que continua a vir procurando e cativando a todos.
Deixemo-nos encontrar e cativar por ELE e teremos 
 
 Santo e  Fel i z  Natal e  o Ano de 2019 de PAZ!

De FaZer a ser CateQuese
Este Boletim nº 36 traz-nos o que fi cou anunciado no Boletim nº 35 no 

fi nal do artigo “Irmã Rita – de fazer a ser catequese” da autoria do Dr. 
Miguel Ferreira da Silva que a todos encantou pela sabedoria e clareza com 
que se nos dirigia em 27 de maio de 2018, em Avessadas. A comunicação, 
então feita, vem ajustar-se perfeitamente ao trabalho do Ano Missionário 
proposto pela Conferência Episcopal Portuguesa de outubro de 2018 a ou-
tubro de 2019 em resposta ao apelo do Papa Francisco para a celebração 
de um Mês Missionário Extraordinário para toda a Igreja. Continuemos, pois, 
a ouvir – lendo – o Dr. Miguel Ferreira da Silva a partir das suas palavras: 

« Há, no nosso dever missionário, como no vocacional, 
uma tendência para confundirmos o que gostávamos de 
fazer com a missão que nos está destinada.»

Não é algo em que se tenha de pensar muito. É assumir a importância de 
um sentimento que se tem e aceitar a importância da missão. É, no fundo, ser 
um sem vergonha de saber que não sabemos como fazer, mas sentir que po-
demos ser um bocadinho úteis e ter a coragem de arriscar, de caminhar lado 
a lado, ser mestre quando conseguimos e ombro quando necessários, parti-
lhando um caminho no qual os nossos irmãos mais novos não se sintam sós. 

Hoje muitas das principais motivações dos jovens, das que conseguimos 
elencar, são as “causas”, por um lado, e tristeza e solidão, por outro.

Mas há aqui um exemplo muito forte de fraternidade. O que verdadeira-
mente motiva as novas gerações, são coisas como o ambiente; ir apanhar 
plásticos numa praia; salvar animais; ajudar refugiados; e tantas outras. 
Causa de bondade às quais muitas vezes nós, geração mais velha, não 
damos a importância devida. “Aquilo” é uma manifestação de bondade, de 
amor à criação. E esta disponibilidade para se dar aos outros é bom teste 
vocacional (causas difíceis).

O que é que falta? Falta um propósito de vida. Uma causa das causas. 
Uma causa que não seja efémera, como limpar uma praia e apenas uma 

praia, mas uma causa vivida, que dê sentido hoje, jovem que me estou a 
descobrir, até ao dia em que morrer. Há neste sentido, uma “sede” (como 
nos diz o Pe. Tolentino), que nas nossas gerações sempre foi interpretado 
como sede de fé, e sim, é também isso. Mas é também mais profunda, na 
tentativa de descobrir o nosso lugar no mundo, a nossa vocação.

É essa causa das causas que é difícil, para um jovem, identifi car com 
clareza. Um jovem que se está a construir, a descobrir a sua própria per-
sonalidade, a descobrir como gerir sentimentos, muitas vezes em confl ito. 
Com difi culdades em gerir a relação com os outros, como é que um jovem 
consegue ter a serenidade, a tranquilidade e o apoio, de pôr toda aquela pai-
xão – aquele sentimento de bondade e por causas – ao serviço de si próprio, 
do seu crescimento interior?

Mais importante: que ajudas tem? Será que estamos disponíveis a ouvi-
-lo? A estar onde ele está? A ver nele a nossa missão? A sermos próximos, 
carinhosos, fi rmes, serenos, protetores e amigos? Sermos exemplo e porto 
de abrigo, tomando-o como nosso igual? 

Se sim há um passo a dar antes, um passo que nos tem de aproximar, que 
nos faz imitar a Ir. Rita. Na preparação desta exposição, tive o cuidado de 
ouvir alguns dos que privaram com a Ir. Rita. Jovens, com 20 e muitos, trinta 
anos, que namoravam, iam ter com a Ir. Rita em vez de ir namorar. Numa 
segunda fase, porque a Ir. Rita não via nisso problema nenhum, levavam os 
namorados com elas. Namoravam lá, ao pé da Irmã. 

Disse já que principais motivações dos jovens são causas, mas também 
tristeza e solidão. Se lhes falta um exemplo, falta também um ombro, fi rme 
mas amigo. Um exemplo de fraternidade. Não um mestre impositivo e julga-
dor, mas um exemplo de fi rmeza que tendo já ultrapassado as incertezas da 
juventude, consegue sorrir com serenidade. 

Sim, os jovens vivem num mundo diferente, incompreendido para nós. 
Desejos, necessidades, sensibilidades e modo de se relacionarem alteram-
-se e não os reconhecemos. Esquecemos que também fomos assim, estra-
nhos e incompreensíveis para os nossos pais.

Esperarmos que estes jovens sejam destinatários passivos da nossa men-
sagem é um erro, para o qual eles não sentem estímulo ou reconhecimento. 
Não nos compete proteger contra a sua vontade, mas antes participar, am-
parando, no crescimento que eles próprios têm de conduzir. Neste sentido 
convém recordar que esse caminho de aprendizagem, com erros e falhas, é a 
construção do ser em que se vão transformar. A falta de confi ança em si – que 
tantas vezes leva ao excesso de atenção à imagem – contrasta com o desejo 
de autodeterminação, de conduzir a sua própria vida.

Jovem com tanto barulho à volta que não ouve Deus, mas o barulho é 
precisamente o refúgio da insegurança e solidão. O que precisam é de um 
irmão, um irmão mais velho, amigo e não pai tirano. Em quem buscam con-
fronto e interação livre sem tensão nem ansiedade. Um sorriso bondoso de 
quem percebe o que estão a passar.

Nesses caminhos, cobertos de dúvidas, cumpre-nos participar, ser fi guras 
de referência, pelo exemplo mais do que pela doutrina dogmática. Sermos 
fi guras credíveis, coerentes e honestas. Isso mesmo nos diz o documento 
preparatório do sínodo: “Eles procuram fi guras que sejam capazes de ma-
nifestar sintonia e oferecer apoio, encorajamento e ajuda a reconhecer os 
limites, sem fazer pesar o próprio juízo.”

A transição para a vida adulta é um período de construção de identidade. 
Há um sentimento de reversibilidade das opções (se errar, depois mudo). 
Não há noção que os caminhos escolhidos implicam perda de outros, que 
não se pode “voltar a trás”.

Mas esses conselhos não devem criar medo da decisão. A vocação, se 
sentida, deve ser um risco confi ante. É aqui que podemos fazer a diferença, 
ajudar jovens a encontrar a sua vocação. Ajudá-los a reconhecer sentimentos, 
interpretar e terem a capacidade de escolher. Com apoio, mas em liberdade. 
Sem medo dos sentimentos. Arrisca. Erras mais se permaneceres parado.

Dr. Miguel Ferreira da Silva
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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 Dr. Carlos Ramos, 50 

4200-155 PORTO

Oração

Senhor Deus 
misericordioso e 
compassivo, próximo 
da humanidade pelo 
mistério da Encarnação de 
Jesus Cristo, que destes à Irmã Rita de Jesus a 
graça de amar e difundir a devoção à infân-
cia do Menino Deus e de ser alento de con� -
ança dos doentes e dos a� itos, 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 a� itos.

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

Com aprovação eclesiástica
D. Armindo Lopes Coelho

Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de canonização:
Ofertas feitas por diversos: Amigos de Santa Marta de Penaguião: D. Maria da Luz Figueiredo Gonçalves, Concieiro – 10€; S. João de Lobrigos – 6€; Vila Maior – 20€; D. Fátima 
Paulo, S. Gonçalo – 5€; Amigos da Chamusca – 180€; Maria do Carmo Alves Gomes – 10€; D. Margarida Monteiro, Souzela – Lousada – 10€; Amigos de Santa Maria de Lamas – 
20€; Oferta anónima – Senhora do Porto – 50€; Alcina Tato, Espinho – 40€.
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

Irmã Rita,
Obrigada pela graça que me concedeste! Não me desampares, preciso 
da tua proteção. Ajuda-me a ser como tu: Boa mensageira da Palavra 
de Deus.

Fátima Paulo – Santa Marta de Penaguião

Agradece o emprego da neta.
Maria do Carmo Alves Gomes

Irmã Rita,
Obrigada pelas graças que me concedes e a outras pessoas que vos 
imploro.
No meu coração está permanentemente a vossa presença e o Divino 
Menino Jesus.
Sempre que posso tento incutir a outras pessoas a devoção ao Reizinho 
Menino Jesus, assim como os jornaizinhos da Irmã Rita e o seu livro. 
Tenho muita devoção e admiração pela Irmã Rita, que em breve seja 
beatifi cada. 
Ofereço 40 euros, para ajuda da sua Beatifi cação e agradecimento das 
graças que tenho recebido.

Alcina Tato – Espinho

Tive conhecimento da Irmã Maria Rita de Jesus numa altura em que eu 
queria muito acompanhar o meu fi lho numa viagem à Madeira. Nesse 
momento ele era muito pequeno e jogava futebol. Tratava-se de uma 
altura em que ia haver muitos jogos naquela ilha e os lugares nos aviões 
estavam todos completamente esgotados e ninguém estava a conseguir 
bilhetes de viagem. Acabei por comentar, com uma colega, a minha 
tristeza e ela respondeu:
- Olha, segunda-feira, há missa no jazigo da Irmã. Vamos lá e pedimos 
com muita fé. Vais ver que a Irmã e o Menino vão ajudar-te. 
Chegou a segunda-feira e lá fomos nós ter com a Irmã e assistir à missa 
com muita fé. Na quarta-feira eu já tinha os bilhetes do avião na mão. 
Do Céu chegou a autorização para eu acompanhar o meu fi lho. Fiquei 
muito grata à Irmã Rita e ao Manino Jesus. Sei que ambos me ajudaram. 
A partir dessa altura comecei a procurar a Irmã sempre que necessito e 

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 intensifi que a sua ação recriadora dos corações que 
d’Ele tanto precisam e que parecem passar ao lado da Sua real presença no concreto da vida.

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

faço questão, sempre que posso, de estar presente nos Encontros dos 
Amigos da Irmã Maria Rita de Jesus. Obrigada, Irmã Rita.

Emília Durães

Nota da Redação: É útil referir que este acontecimento, embora só hoje dado a 
público, teve lugar antes da interdição do culto público no Jazigo da Irmã Maria 
Rita de Jesus, em virtude de estar a decorrer o Processo de Beatifi cação e 
Canonização da Serva de Deus.

Sinto me feliz na evangelização da Infância de Jesus Menino, caminhando 
ao jeito da Irmã Rita, que divulgou por todos os pontos do País a devoção 
à Infância de Jesus Menino e à Infância de Nossa Senhora Menina. Do 
Céu a Irmã Rita, nos proteja Obrigada Irmã Rita por tantas graças que 
através de Jesus nos envia. 

Lucília Gonçalinho 

vislumbranDo o além …

Num dos 3 últimos dias do mês de outubro de 
2018, depois de concluída a limpeza ao espa-
ço interior e exterior do Jazigo da Irmã Maria 
Rita de Jesus, no cemitério de Agramonte, as 
senhoras, que voluntariamente assumem este 
trabalho, fi caram maravilhadas e agradecidas 
ao Céu e à Irmã Maria Rita de Jesus pelo sinal 
visível de agradecimento à sua participação 
no arranjo desta capela-jazigo. O dia estava 
cinzento e chuvoso e, de repente, sem pode-
rem encontrar justifi cação aparente, o jazigo 
enche-se de vários pontos de luz salpicando 
e iluminando todo o interior. 

Como explicar? Disseram já os cientistas, que 
analisaram este “fenómeno de luz” em outras 
circunstâncias, que se explica por refração da 
luz através do mármore das paredes do Jazigo.

O testemunho do capelão do cemitério de 
Agramonte – Padre Joaquim Araújo – citado pelo 
especialista Armando de Freitas Mendes pode 
ajudar-nos na leitura do que os nossos olhos re-
gistam. Palavras do Padre Joaquim Araújo: «…
tal fenómeno se deve à luminosidade intensa do 
sol (o sublinhado é nosso) batendo nas paredes de 
mármore da capela e que passava para o inte-
rior nalguns pontos em que a pedra seria mais 
transparente.» E acrescenta Armando de Freitas 
Mendes, especialista: «De certo modo a nossa 
conclusão é concordante com as observações 
do Padre Joaquim Araújo.» E já a terminar o 
registo do seu estudo, escreve o especialista 
Armando de Freitas Mendes: «Também a pene-
tração do sol (novamente o sublinhado é nosso) 
nas zonas transparentes do mármore de uma 
parede espessa (7cm) pode igualmente originar 
acumulação de energia radiante, e eventual-
mente, fl uorescência da calcite.»  

Mas… naquele dia de outubro de 2018 o 
dia estava cinzento e chuvoso?!

E a concluir sirva o testemunho de alguém 
deixado no facebook: “a investigação já falou. 
Mas será ela o ponto fi nal para as nossas inter-
rogações? Não haverá ainda espaço a preen-
cher? (Cf. Facebook 24 de setembro de 2018).

IMCC


