
ORAR SEMPRE... SEM DESFALECER

Pedir a ajuda em meio de qualquer dificuldade é atitude comum de 
todo aquele ou aquela que sente na pele as limitações constitutivas 
da sua condição humana. Esta realidade é de hoje e de sempre e os 
contemporâneos de Jesus a Ele recorriam sem desfalecer quando a 
adversidade lhes fustigava a existência, mergulhando-os na ansieda-
de, não raro, até à angústia da morte. Lembremos as inúmeras vezes 
que os Evangelhos referem situações angustiantes vividas pelos con-
temporâneos de Jesus que os levam até Ele pedindo que os salve. 
Recordemos a tempestade no mar de Tiberíades que a todos ame-
açava submergir. Os três Sinópticos referem-se a este acontecimen-
to com pequenas diferenças de abordagem, mas os três incidem no 
perigo que todos correm de perder a vida. Mateus suplica para serem 
salvos, pois o perigo a todos ameaça de morte - «Senhor, salva-nos, 
que perecemos!»; Lucas parece tão só informar do perigo - «Mestre, 
Mestre, estamos perdidos!». É Marcos que parece lançar o apelo mais 
veemente procurando envolver a responsabilidde do Mestre na perda 
de todos - «Mestre, não te importas que pereçamos?» O Mestre ador-
mecido sobre uma almofada parece alheio ao que a todos move para 
que sejam salvos. Notar a aparência de alheamento à realidade do 
momento é o primeiro momento do olhar dos discípulos que interpelam 
Jesus. Todavia o Mestre vai com eles partilhando a dificuldade de to-
dos e, logo que interpelado, age para que o perigo cesse. Assim, ainda 
hoje nos caminhos e tempestades da vida como nos recorda o Papa 
Francisco numa das suas orações do Angelus. Estimula-nos a que nas 
nossas aflições batamos à porta do coração do Senhor e acreditemos 
que Ele está connosco mesmo que na nossa lógica pareça dormir.  
E continua o Papa Francisco: O Senhor, de facto, espera que o inter-
pelemos, que o invoquemos, que o coloquemos no centro do que vive-
mos. O seu sono estimula-nos a despertar. Porque, para ser discípulos 
de Jesus, não basta crer que Deus está presente, que existe, mas é 
preciso se envolver com Ele, é preciso também levantar nossa voz 
com Ele, gritar-lhe. (cf Angelus, 13 de junho de 2021) 

Muitas vezes a oração é um grito ao Senhor para que nos salve. 
Assim fez o cego de Jericó de nome Bartimeu. Sentado à beira do 
caminho, ao ouvir que Jesus de Nazaré ia passar, começou a gritar di-
zendo: «Jesus, filho de David tem misericórdia de mim!» Instado para 
que se calasse gritou ainda mais forte e ouviu de Jesus: «Que queres 
que te faça?»… «Vai, a tua fé te salvou!» E logo recupera a vista. 

A fechar, por hoje, as referências ao Evangelho que nos mostram a 
necessidade de insistirmos na nossa oração confiando-nos ao Senhor 
todos os dias, recordo a parábola do juiz e da viúva. A insitência da 
viúva em pedir justiça contra o seu adversário parecia não ter resposta 
por parte do juiz. Todavia, a perseverança da pobre viúva venceu a re-
sistência do poderoso juiz: «Embora eu não tema a Deus nem respeite 
os homens, contudo, já que esta viúva me incomoda, vou fazer-lhe jus-
tiça, para que me deixe de vez e não volte a importunar-me.» (Lc 18,1-8)

Quantas vezes experimentamos nós o silêncio de Deus às nossas 
súplicas? E o que fazer em tais situaçõs? Para responder, ouso re-
correr a ensinamentos recebidos ao longo da vida: insistir, insistir, até 
que o silêncio de Deus seja quebrado. Na maior parte das vezes, se 
não sempre, é neste espaço de silêncio que a vontade de Deus se 
faz ouvir. A esta experiência do silêncio de Deus não fugiu a Serva 
de Deus Maria Rita de Jesus que associa à sua oração o sofrimento 
para reparação das libertinagens da humanidade sua contemporânea: 
«Alavanca do sofrimento! Sobrepuja todas as arrelias as libertinagens, 
todas as loucuras!!! Sobrepuja mais que propriamente orar!!! Orar sem 
amar!!! Orar sem padecer!!! Amar, padecer! É a alavanca. Pedir vai 
da boca porque o coração tem suas condições!!! A oração tem de ser 
sincera! A oração tem de ser sentida a Oração tem de ser cumprida!  
A oração tem de vir de uma alma Eleita para chegar a vencer!  
Do contrário! Orar não custa!!! O que custa é cumprir o que a oração 
manda.» (Agenda 10 )

A terminar esta partilha com os/as leitores/as do boletim Mª Rita de 
Jesus valho-me mais uma vez dos ensinamentos do Papa Francisco: 
Rezar é, desde agora, a vitória sobre a solidão e sobre o desespero.  
A oração muda a realidade. Muda as coisas ou muda o nosso coração, 
mas muda sempre. […] No fim da oração, no fim de um tempo em que 
estamos a rezar, no fim da vida: o que há? Há um Pai que espera tudo 
e a todos espera de braços abertos. Olhemos para este Pai. (cf. Papa 
Francisco, A oração Alento da vida nova – p 51-52)
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Oração

Senhor Deus misericordioso e com-
passivo, 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 infância do 
Menino Deus e de ser alento de confiança dos doentes e dos 
aflitos, concedei-nos a graça de...

Isto vos pedimos para honra, glória e louvor de Jesus Cristo, 
que curou os doentes, consolou os tristes e deu conforto aos 
aflitos.

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

Com aprovação eclesiástica
D. Armindo Lopes Coelho
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Devem comunicar as graças obtidas para:
Secretariado da Ir. Maria Rita de Jesus

A/C da Ir. Maria Celeste Catarino
Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 141

Quinta da Azenha  .  4420-195 Gondomar

Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de canonização:

Oferta dos Amigos de Santa Marta de Penaguião: S. João de Lobrigos – 20€; Vila Maior – 20€; Sanhoane – 20€; Fernanda Correia de Albuquerque Brandão 
Macieirinha – 20€; Maria Fátima Freitas Neves – 50€; Benfeitora da Rua Diogo Brandão, Porto – 50€; Benfeitora de S. Mamede de Infesta – 182€; Renata e Rui – 20
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

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

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

Junto do Menino Jesus, a Irmã Rita continua activa

Nas vossas visitas ao jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus seja-lhe pedido para que o seu MENINO intensifique a sua ação recriadora dos corações 
que d’Ele tanto precisam e que parecem passar ao lado da Sua real presença no concreto da vida.

E como as graças vão acontecendo nos mais diversos momentos e acontecimentos da vida, queiram comunicá-las para o Secretariado da Irmã 
Maria Rita de Jesus, em Gondomar.

Venho comunicar uma graça obtida do Menino Jesus de Praga por intercessão 
da Irmã Maria Rita de Jesus. Tive uma queda e bati com o peito esquerdo no 
chão. Desta queda resultou o aparecimento de um nódulo nesse mesmo peito 
ao qual já tinha sido operada e tempos depois o aparecimento de uma mancha 
vermelha sobre o mesmo nódulo. Fiquei muito preocupada, porque além do nó-
dulo, aquela mancha mantinha-se no mesmo local. Pedi ao Menino Jesus que, 
pelos méritos da Irmã Maria Rita de Jesus, aquele nódulo desaparecesse. E o 
Divino Menino Jesus ouviu a minha súplica: o nódulo desapareceu. Visitei o jazi-
go da Irmã Maria Rita de Jesus em ação de graças ao Menino Jesus de Praga.

Ovar, 29.07.2022
Joana de Pinho Gonçalves Fonseca

Queremos agradecer mais uma vez a presença da irmã Maria Rita de Jesus 
nas nossas vidas, pois esperávamos há algumas semanas por uma resposta 
importante. Fomos visitar a irmã e conversar com ele. Assim que chegámos 
a casa, obtivemos a tão esperada resposta.  Obrigada irmã Rita por nos ter 
escutado e juntamente com o Menino ajudar tantas pessoas.  

Renata e Rui 

Querida Irmã Maria Rita de Jesus, 
Hoje venho, perante todos os que lerem estas minhas palavras, agradecer não 
a totalidade da graça que pedi ao Menino Jesus de Praga pela tua especial 
intercessão, mas os sinais que já enviaste de que está nas tuas mãos o pedido 
da cura para aquela mãe que precisa de viver para encaminhar na vida as 
filhas que Jesus lhe confiou. Podia já ter partido para junto de Deus, mas 
ainda está connosco e certamente ficará por mais uns anos como te pedimos 
que intercedas, Irmã Rita, junto do teu Menino Deus. Recordamos as tuas 
palavras enquanto estavas connosco: «O meu Menino Jesus é todo poderoso.» 
Comprovaste-o em vida e tens vindo a comprová-lo agora que estás junto d’Ele. 

Aquela que não desiste de acreditar

Querida Irmã Rita de Jesus,
Todos os dias estamos unidas, falando do sofrimento do mundo inteiro. A Santa 
Igreja católica com a perseguição aos cristãos… e muito mais…
Dou o meu testemunho em que eu e a minha Irmã Glória temos tido várias graças 
de Jesus por teu intermédio – gratas estamos até chegarmos juntas na luz eterna.
Tantas crises, tantos desmaios, tantas vezes sem conta, tantas dores e sofri-
mentos, tantas bocas a dizerem que vai partir… está mesmo no fim… Eu ouvi 
tantas vezes estas palavras que me assustavam, mas ao mesmo tempo mais 
me unia a Deus com Jesus e a Irmã Maria Rita de Jesus. 
Agradeço a Jesus, a Nossa Senhora nossa Mãe querida e à nossa muito esti-
mada Irmã Maria Rita de Jesus as bênçãos e graças que nos tem dado mesmo 
sem o merecermos.
Confiamos que a Irmã Maria Rita seja beatificada para maior honra da Santís-
sima Trindade e para nosso bem espiritual.

2.11.2021
Lucília Gonçalinho

Obrigada, Irmã Rita de Jesus, por mais uma conquista na minha vida. De cui-
dardes tudo na minha vida. Na minha depressão vim cá muitas vezes e tu 
cuidaste de mim
Amo-te, Irmã Rita. Continua.

2.11.2021
Elvira Gonçalinho

www.facebook.com/ppfmns/



Entronização em Igreja 
de Nossa Senhora da 
Boa Água, na Quinta do 
Conde, em Setúbal

Realizou-se a 14 de agosto deste ano, mais uma 
entronização das imagens do Menino Jesus de 
Praga e da Nossa Senhora Menina da Apresentação 
Rainha, desta vez na Igreja de Nossa Senhora da 
Boa Água, na Quinta do Conde, em Setúbal. 

Muito bem organizada e com um grande envol-
vimento da comunidade paroquial, a cerimónia de-
correu com a presença do Sr. Padre João Nazaré 

Vigário da Diocese de São Tomé e Príncipe e o 
Pároco local, Sr. Padre Carlos Russo, um grande 
entusiasta das infâncias do Menino Jesus e da 
Nossa Senhora Menina.

Solenemente, no momento do ofertório, as ima-
gens foram levadas para o altar, onde foram benzidas 
e colocadas ao culto, em local de relevo, conforme 
as orientações da Irmã Maria Rita de Jesus.

O Pároco, Sr. Padre Carlos Russo, tem sido um 
grande colaborador na divulgação da causa da 
Irmã Rita, colaborando regularmente com artigos 
no boletim periódico e manifestando desde cedo 
o desejo de ter estas imagens presentes nas co-
munidades religiosas por onde tem passado, e com 
grande entusiasmo, diligenciou para que se concre-
tizasse essa vontade.

No final da cerimónia religiosa, à comunidade foi 
prestado o testemunho espontâneo do Dr. Miguel 
Ferreira da Silva, relativamente à sua relação 
com a causa da Irmã Maria Rita de Jesus, o qual 
mereceu uma reação muito emotiva por parte da 
assembleia.

O encontro terminou com um agradável almoço 
convívio promovido pelos paroquianos, durante o 
qual os presentes foram presenteados com algu-
mas palavras proferidas pela D. Rosa Pereira das 
Neves, sobre a sua relação e contacto direto, como 
colaboradora em vida, da Irmã Maria Rita de Jesus.

Entronização ocorrida na 
Moita, Anadia 

A obra da Irmã Rita continua viva e uma prova 
disso, foi a entronização de mais uma imagem da 
Nossa Senhora Menina da Apresentação Rainha, 
que ocorreu a 22 de maio de 2022, na paróquia 
da Moita, na Anadia. Integrada na festa da 1.ª 
Comunhão, a comunidade acolheu com grande 

alegria a chegada da imagem da Nossa Senhora 
Menina que, juntamente com o Menino Jesus de 
Praga, passa a estar presente e ao culto na Igreja 
Matriz. O Pároco, o Senhor Padre Vítor Espadilha, 
manifestou, desde o primeiro momento da sua che-
gada à paróquia, o desejo de ter esta imagem pre-
sente na comunidade e, com grande entusiasmo, 
diligenciou para que se concretizasse essa vonta-
de. Nas suas palavras de apresentação da vontade 
de Deus, é possível ler: “Assim fez a Irmã Rita. Na 
sua profunda vida mística, pôde compreender e ex-
perimentar que Maria Imaculada, é o caminho que 
nos conduz a Cristo. Assim foi-lhe mostrado, como 
a Santíssima Trindade desejava que, unida à devo-
ção ao Menino Jesus, fosse venerada a imagem de 
Nossa Senhora Menina da Apresentação Rainha... 
Compreende-se bem que, para a Irmã Rita, este 
Apostolado, estas Devoções – ao Menino Jesus e a 
Nossa Senhora Menina – deviam ter um verdadeiro 
carácter apostólico, deviam ser um verdadeiro im-
pulso evangelizador.”

 ENTRONIZAÇÕES DAS IMAGENS DO MENINO JESUS DE PRAGA  
E DE NOSSA SENHORA RAINHA MENINA

As Entronizações das imagens do Menino 
Jesus de Praga e de Nossa Senhora Rainha 
Menina que continuam a ter lugar em vários 
pontos de Portugal e não só, ligam-se direta-
mente com os dois Apostolados recebidos pela 
Irmã Maria Rita de Jesus durante os seus co-
lóquios com o invisível: Tu és Arauta de dois 
Apostolados! a Infância de Maria Santíssima 
Mãe de Deus Filho [e] a Infância e Realeza 
de Deus Filho Integrada na sua já - antiga 

Miraculosa Imagem de Praga. (cf. Agenda 14) 
Nesses colóquios lemos a vontade de que as 
entronizações aconteçam não só em Portugal 
mas nas Igrejas da Europa e do mundo inteiro: 
Vais ver-me entronizado em todas as igrejas da 
Europa do Mundo inteiro!!! (cf Agenda 5); Quero 
que faças as Entronizações mundiais! Quero 
reinar nos lares, famílias, europeias. Quero 
nos distritos da Europa, nas universidades! nas  
câmaras! nos asilos! nos colégios, nos atelie-

res, nas comunidades! Quero ir até aos ser-
tões, às Africas – ao meio dos pretinhos! Quero 
dar-lhes a conhecer o Rei Pequenino! De Praga 
e de todo o mundo! que é para todo o mundo!  
(cf. Agenda 8).

E assim vem acontecendo como se pode ler 
nos artigos abaixo redigidos por Arquiteto José 
Maria Quinta elemento de primeira linha no en-
tusiasmo da continuação dada ao Apostolado 
da Irmã Maria Rita de Jesus:

Os Patrocinadores das entronizações

Eis a frase que escolhi para a minha profissão 
temporária, que foi celebrada no dia 24 de setembro 
de 2022. Ainda a fazer eco desse dia penso em todo 
o caminho percorrido até aqui e naquele que estou 
a trilhar agora. Ao longo das primeiras etapas de 
formação vejo as maravilhas que Deus foi operando 
em mim. A alegria, a simplicidade, a comunhão que 
fui vivendo em cada comunidade por onde passei, 
ajudou-me a aprofundar virtudes que muitas vezes 
são esquecidas neste mundo, que corre à procura 
de uma felicidade. Eu encontrei-a aqui, no encontro 
com Jesus, foi Ele que me olhou e me chamou e 
eu, a exemplo de Maria, respondi sim. 

 Apesar das fragilidades, das dúvidas, Jesus 
sempre me estendeu a mão e disse: “Permanece 
em mim”. E foi permanecendo nele que fui 
caminhando, dando passos para a realização do 
Seu projeto de amor. No dia 24 foi mais um passo, 
um passo importante, no qual me comprometi a 
seguir Jesus, vivendo em aliança de amor toda a 
minha vida, sendo testemunha e artífice de unidade 
e comunhão, como Franciscana Missionária de 
Nossa Senhora. Exigente, mas olhando para 
todas aquelas que me acompanharam, para os 
seus testemunhos, para a sua vida, olhando para 
todas aquelas que me precederam, e acima de 

tudo escutando o apelo de Jesus e olhando o seu 
testemunho, possível.

Exige um coração grande, aberto, disponível 
para a todos acolher, ajudar e amar. Um coração 
que não conheça fronteiras como o de Jesus e o 
de S. Francisco de Assis. Que a seu exemplo viva 
com humildade, simplicidade amando e cuidando 
de cada criatura.

Filomena Rocha

“PERMANECEI EM MIM” (JO15,4)

«Glória a Deus nos Céus e paz na terra aos homens»

Que seja este o grito da nossa oração implorando a paz para 
quantos vivem sob as bombas, a injustiça e a indiferença 
destruidoras do bem-estar tão desejado por todos.

Tu que dormes ouvindo o rebentar das bombas
Em abrigos escavados com socalcos e lombas
Tu que ouves os mísseis derrubando habitações
Como podes enxugar as lágrimas dos corações?

Vivendo o Natal de 2022 

Para conhecimento dos interessados:

As Eucaristias em memória da Irmã Maria Rita 
de Jesus que vinham tendo lugar na capela do 
Hospital da Ordem da Lapa, na cidade do Porto, 
aguardam autorização de retoma. 

A Sagrada Eucaristia, na Capela do Hospital de 
Santa Maria, Porto, no último Domingo de cada 
mês, às 10h30, é celebrada em honra do Menino 
Jesus de Praga e Nossa Senhora Menina Rai-
nha, pedindo a Beatificação da Irmã Maria Rita 
de Jesus. Aqui viveu alguns anos, continuando 
o seu apostolado, com uma profunda intimidade, 

com a Infância de Jesus e de Nossa Senhora 
Menina Rainha. Sendo fiel ao pedido de Jesus, 
sempre que podia, falava da Infância de Jesus e 
de Nossa Senhora Menina Rainha. Agora a mis-
são ficou para todos nós para que as famílias e 
crianças se apaixonem a ter uma Infância como 
Jesus e Nossa Senhora Menina.

INFORMAÇÕES

HORÁRIO: 

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

Janeiro 28 Maio 27 Setembro 30

Fevereiro 25 Junho 24 Outubro 28

Março 25 Julho 29 Novembro 25

Abril 29 Agosto
(sujeito a confirmação)

26 Dezembro  
(3.º sábado) 16

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

O Jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus pode 
ser visitado durante o ano 2022/2023 no 
último Sábado de cada mês. 

Escute-se em meio da guerra
O silêncio de Deus 
Clamando dos altos céus: 
“Calem-se os canhões
Aliviem-se os corações”!

Vigia e espera… É NATAL! 
A caminho da Terra 
Neste tempo de guerra
Desce dos céus
A salvação de Deus.

Estrela de Assis

Glória a Deus 
e Paz na terra
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alegria a chegada da imagem da Nossa Senhora 
Menina que, juntamente com o Menino Jesus de 
Praga, passa a estar presente e ao culto na Igreja 
Matriz. O Pároco, o Senhor Padre Vítor Espadilha, 
manifestou, desde o primeiro momento da sua che-
gada à paróquia, o desejo de ter esta imagem pre-
sente na comunidade e, com grande entusiasmo, 
diligenciou para que se concretizasse essa vonta-
de. Nas suas palavras de apresentação da vontade 
de Deus, é possível ler: “Assim fez a Irmã Rita. Na 
sua profunda vida mística, pôde compreender e ex-
perimentar que Maria Imaculada, é o caminho que 
nos conduz a Cristo. Assim foi-lhe mostrado, como 
a Santíssima Trindade desejava que, unida à devo-
ção ao Menino Jesus, fosse venerada a imagem de 
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Irmã Maria Rita de Jesus durante os seus co-
lóquios com o invisível: Tu és Arauta de dois 
Apostolados! a Infância de Maria Santíssima 
Mãe de Deus Filho [e] a Infância e Realeza 
de Deus Filho Integrada na sua já - antiga 

Miraculosa Imagem de Praga. (cf. Agenda 14) 
Nesses colóquios lemos a vontade de que as 
entronizações aconteçam não só em Portugal 
mas nas Igrejas da Europa e do mundo inteiro: 
Vais ver-me entronizado em todas as igrejas da 
Europa do Mundo inteiro!!! (cf Agenda 5); Quero 
que faças as Entronizações mundiais! Quero 
reinar nos lares, famílias, europeias. Quero 
nos distritos da Europa, nas universidades! nas  
câmaras! nos asilos! nos colégios, nos atelie-

res, nas comunidades! Quero ir até aos ser-
tões, às Africas – ao meio dos pretinhos! Quero 
dar-lhes a conhecer o Rei Pequenino! De Praga 
e de todo o mundo! que é para todo o mundo!  
(cf. Agenda 8).

E assim vem acontecendo como se pode ler 
nos artigos abaixo redigidos por Arquiteto José 
Maria Quinta elemento de primeira linha no en-
tusiasmo da continuação dada ao Apostolado 
da Irmã Maria Rita de Jesus:

Os Patrocinadores das entronizações

Eis a frase que escolhi para a minha profissão 
temporária, que foi celebrada no dia 24 de setembro 
de 2022. Ainda a fazer eco desse dia penso em todo 
o caminho percorrido até aqui e naquele que estou 
a trilhar agora. Ao longo das primeiras etapas de 
formação vejo as maravilhas que Deus foi operando 
em mim. A alegria, a simplicidade, a comunhão que 
fui vivendo em cada comunidade por onde passei, 
ajudou-me a aprofundar virtudes que muitas vezes 
são esquecidas neste mundo, que corre à procura 
de uma felicidade. Eu encontrei-a aqui, no encontro 
com Jesus, foi Ele que me olhou e me chamou e 
eu, a exemplo de Maria, respondi sim. 

 Apesar das fragilidades, das dúvidas, Jesus 
sempre me estendeu a mão e disse: “Permanece 
em mim”. E foi permanecendo nele que fui 
caminhando, dando passos para a realização do 
Seu projeto de amor. No dia 24 foi mais um passo, 
um passo importante, no qual me comprometi a 
seguir Jesus, vivendo em aliança de amor toda a 
minha vida, sendo testemunha e artífice de unidade 
e comunhão, como Franciscana Missionária de 
Nossa Senhora. Exigente, mas olhando para 
todas aquelas que me acompanharam, para os 
seus testemunhos, para a sua vida, olhando para 
todas aquelas que me precederam, e acima de 

tudo escutando o apelo de Jesus e olhando o seu 
testemunho, possível.

Exige um coração grande, aberto, disponível 
para a todos acolher, ajudar e amar. Um coração 
que não conheça fronteiras como o de Jesus e o 
de S. Francisco de Assis. Que a seu exemplo viva 
com humildade, simplicidade amando e cuidando 
de cada criatura.

Filomena Rocha

“PERMANECEI EM MIM” (JO15,4)

«Glória a Deus nos Céus e paz na terra aos homens»

Que seja este o grito da nossa oração implorando a paz para 
quantos vivem sob as bombas, a injustiça e a indiferença 
destruidoras do bem-estar tão desejado por todos.

Tu que dormes ouvindo o rebentar das bombas
Em abrigos escavados com socalcos e lombas
Tu que ouves os mísseis derrubando habitações
Como podes enxugar as lágrimas dos corações?

Vivendo o Natal de 2022 

Para conhecimento dos interessados:

As Eucaristias em memória da Irmã Maria Rita 
de Jesus que vinham tendo lugar na capela do 
Hospital da Ordem da Lapa, na cidade do Porto, 
aguardam autorização de retoma. 

A Sagrada Eucaristia, na Capela do Hospital de 
Santa Maria, Porto, no último Domingo de cada 
mês, às 10h30, é celebrada em honra do Menino 
Jesus de Praga e Nossa Senhora Menina Rai-
nha, pedindo a Beatificação da Irmã Maria Rita 
de Jesus. Aqui viveu alguns anos, continuando 
o seu apostolado, com uma profunda intimidade, 

com a Infância de Jesus e de Nossa Senhora 
Menina Rainha. Sendo fiel ao pedido de Jesus, 
sempre que podia, falava da Infância de Jesus e 
de Nossa Senhora Menina Rainha. Agora a mis-
são ficou para todos nós para que as famílias e 
crianças se apaixonem a ter uma Infância como 
Jesus e Nossa Senhora Menina.

INFORMAÇÕES

HORÁRIO: 

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

Janeiro 28 Maio 27 Setembro 30

Fevereiro 25 Junho 24 Outubro 28

Março 25 Julho 29 Novembro 25

Abril 29 Agosto
(sujeito a confirmação)

26 Dezembro  
(3.º sábado) 16

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

O Jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus pode 
ser visitado durante o ano 2022/2023 no 
último Sábado de cada mês. 

Escute-se em meio da guerra
O silêncio de Deus 
Clamando dos altos céus: 
“Calem-se os canhões
Aliviem-se os corações”!

Vigia e espera… É NATAL! 
A caminho da Terra 
Neste tempo de guerra
Desce dos céus
A salvação de Deus.

Estrela de Assis

Glória a Deus 
e Paz na terra



ORAR SEMPRE... SEM DESFALECER

Pedir a ajuda em meio de qualquer dificuldade é atitude comum de 
todo aquele ou aquela que sente na pele as limitações constitutivas 
da sua condição humana. Esta realidade é de hoje e de sempre e os 
contemporâneos de Jesus a Ele recorriam sem desfalecer quando a 
adversidade lhes fustigava a existência, mergulhando-os na ansieda-
de, não raro, até à angústia da morte. Lembremos as inúmeras vezes 
que os Evangelhos referem situações angustiantes vividas pelos con-
temporâneos de Jesus que os levam até Ele pedindo que os salve. 
Recordemos a tempestade no mar de Tiberíades que a todos ame-
açava submergir. Os três Sinópticos referem-se a este acontecimen-
to com pequenas diferenças de abordagem, mas os três incidem no 
perigo que todos correm de perder a vida. Mateus suplica para serem 
salvos, pois o perigo a todos ameaça de morte - «Senhor, salva-nos, 
que perecemos!»; Lucas parece tão só informar do perigo - «Mestre, 
Mestre, estamos perdidos!». É Marcos que parece lançar o apelo mais 
veemente procurando envolver a responsabilidde do Mestre na perda 
de todos - «Mestre, não te importas que pereçamos?» O Mestre ador-
mecido sobre uma almofada parece alheio ao que a todos move para 
que sejam salvos. Notar a aparência de alheamento à realidade do 
momento é o primeiro momento do olhar dos discípulos que interpelam 
Jesus. Todavia o Mestre vai com eles partilhando a dificuldade de to-
dos e, logo que interpelado, age para que o perigo cesse. Assim, ainda 
hoje nos caminhos e tempestades da vida como nos recorda o Papa 
Francisco numa das suas orações do Angelus. Estimula-nos a que nas 
nossas aflições batamos à porta do coração do Senhor e acreditemos 
que Ele está connosco mesmo que na nossa lógica pareça dormir.  
E continua o Papa Francisco: O Senhor, de facto, espera que o inter-
pelemos, que o invoquemos, que o coloquemos no centro do que vive-
mos. O seu sono estimula-nos a despertar. Porque, para ser discípulos 
de Jesus, não basta crer que Deus está presente, que existe, mas é 
preciso se envolver com Ele, é preciso também levantar nossa voz 
com Ele, gritar-lhe. (cf Angelus, 13 de junho de 2021) 

Muitas vezes a oração é um grito ao Senhor para que nos salve. 
Assim fez o cego de Jericó de nome Bartimeu. Sentado à beira do 
caminho, ao ouvir que Jesus de Nazaré ia passar, começou a gritar di-
zendo: «Jesus, filho de David tem misericórdia de mim!» Instado para 
que se calasse gritou ainda mais forte e ouviu de Jesus: «Que queres 
que te faça?»… «Vai, a tua fé te salvou!» E logo recupera a vista. 

A fechar, por hoje, as referências ao Evangelho que nos mostram a 
necessidade de insistirmos na nossa oração confiando-nos ao Senhor 
todos os dias, recordo a parábola do juiz e da viúva. A insitência da 
viúva em pedir justiça contra o seu adversário parecia não ter resposta 
por parte do juiz. Todavia, a perseverança da pobre viúva venceu a re-
sistência do poderoso juiz: «Embora eu não tema a Deus nem respeite 
os homens, contudo, já que esta viúva me incomoda, vou fazer-lhe jus-
tiça, para que me deixe de vez e não volte a importunar-me.» (Lc 18,1-8)

Quantas vezes experimentamos nós o silêncio de Deus às nossas 
súplicas? E o que fazer em tais situaçõs? Para responder, ouso re-
correr a ensinamentos recebidos ao longo da vida: insistir, insistir, até 
que o silêncio de Deus seja quebrado. Na maior parte das vezes, se 
não sempre, é neste espaço de silêncio que a vontade de Deus se 
faz ouvir. A esta experiência do silêncio de Deus não fugiu a Serva 
de Deus Maria Rita de Jesus que associa à sua oração o sofrimento 
para reparação das libertinagens da humanidade sua contemporânea: 
«Alavanca do sofrimento! Sobrepuja todas as arrelias as libertinagens, 
todas as loucuras!!! Sobrepuja mais que propriamente orar!!! Orar sem 
amar!!! Orar sem padecer!!! Amar, padecer! É a alavanca. Pedir vai 
da boca porque o coração tem suas condições!!! A oração tem de ser 
sincera! A oração tem de ser sentida a Oração tem de ser cumprida!  
A oração tem de vir de uma alma Eleita para chegar a vencer!  
Do contrário! Orar não custa!!! O que custa é cumprir o que a oração 
manda.» (Agenda 10 )

A terminar esta partilha com os/as leitores/as do boletim Mª Rita de 
Jesus valho-me mais uma vez dos ensinamentos do Papa Francisco: 
Rezar é, desde agora, a vitória sobre a solidão e sobre o desespero.  
A oração muda a realidade. Muda as coisas ou muda o nosso coração, 
mas muda sempre. […] No fim da oração, no fim de um tempo em que 
estamos a rezar, no fim da vida: o que há? Há um Pai que espera tudo 
e a todos espera de braços abertos. Olhemos para este Pai. (cf. Papa 
Francisco, A oração Alento da vida nova – p 51-52)

Maria Celeste Catarino fmns
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Oração

Senhor Deus misericordioso e com-
passivo, 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 infância do 
Menino Deus e de ser alento de confiança dos doentes e dos 
aflitos, concedei-nos a graça de...

Isto vos pedimos para honra, glória e louvor de Jesus Cristo, 
que curou os doentes, consolou os tristes e deu conforto aos 
aflitos.

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

Com aprovação eclesiástica
D. Armindo Lopes Coelho
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Devem comunicar as graças obtidas para:
Secretariado da Ir. Maria Rita de Jesus

A/C da Ir. Maria Celeste Catarino
Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 141

Quinta da Azenha  .  4420-195 Gondomar

Como prova de agradecimento, por graças recebidas por intermédio da Irmã Rita de Jesus, enviamos estas ofertas para o seu processo de canonização:

Oferta dos Amigos de Santa Marta de Penaguião: S. João de Lobrigos – 20€; Vila Maior – 20€; Sanhoane – 20€; Fernanda Correia de Albuquerque Brandão 
Macieirinha – 20€; Maria Fátima Freitas Neves – 50€; Benfeitora da Rua Diogo Brandão, Porto – 50€; Benfeitora de S. Mamede de Infesta – 182€; Renata e Rui – 20
Agradecemos a vossa colaboração e para todos pedimos a proteção da Irmã Maria Rita de Jesus.

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

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

Junto do Menino Jesus, a Irmã Rita continua activa

Nas vossas visitas ao jazigo da Irmã Maria Rita de Jesus seja-lhe pedido para que o seu MENINO intensifique a sua ação recriadora dos corações 
que d’Ele tanto precisam e que parecem passar ao lado da Sua real presença no concreto da vida.

E como as graças vão acontecendo nos mais diversos momentos e acontecimentos da vida, queiram comunicá-las para o Secretariado da Irmã 
Maria Rita de Jesus, em Gondomar.

Venho comunicar uma graça obtida do Menino Jesus de Praga por intercessão 
da Irmã Maria Rita de Jesus. Tive uma queda e bati com o peito esquerdo no 
chão. Desta queda resultou o aparecimento de um nódulo nesse mesmo peito 
ao qual já tinha sido operada e tempos depois o aparecimento de uma mancha 
vermelha sobre o mesmo nódulo. Fiquei muito preocupada, porque além do nó-
dulo, aquela mancha mantinha-se no mesmo local. Pedi ao Menino Jesus que, 
pelos méritos da Irmã Maria Rita de Jesus, aquele nódulo desaparecesse. E o 
Divino Menino Jesus ouviu a minha súplica: o nódulo desapareceu. Visitei o jazi-
go da Irmã Maria Rita de Jesus em ação de graças ao Menino Jesus de Praga.

Ovar, 29.07.2022
Joana de Pinho Gonçalves Fonseca

Queremos agradecer mais uma vez a presença da irmã Maria Rita de Jesus 
nas nossas vidas, pois esperávamos há algumas semanas por uma resposta 
importante. Fomos visitar a irmã e conversar com ele. Assim que chegámos 
a casa, obtivemos a tão esperada resposta.  Obrigada irmã Rita por nos ter 
escutado e juntamente com o Menino ajudar tantas pessoas.  

Renata e Rui 

Querida Irmã Maria Rita de Jesus, 
Hoje venho, perante todos os que lerem estas minhas palavras, agradecer não 
a totalidade da graça que pedi ao Menino Jesus de Praga pela tua especial 
intercessão, mas os sinais que já enviaste de que está nas tuas mãos o pedido 
da cura para aquela mãe que precisa de viver para encaminhar na vida as 
filhas que Jesus lhe confiou. Podia já ter partido para junto de Deus, mas 
ainda está connosco e certamente ficará por mais uns anos como te pedimos 
que intercedas, Irmã Rita, junto do teu Menino Deus. Recordamos as tuas 
palavras enquanto estavas connosco: «O meu Menino Jesus é todo poderoso.» 
Comprovaste-o em vida e tens vindo a comprová-lo agora que estás junto d’Ele. 

Aquela que não desiste de acreditar

Querida Irmã Rita de Jesus,
Todos os dias estamos unidas, falando do sofrimento do mundo inteiro. A Santa 
Igreja católica com a perseguição aos cristãos… e muito mais…
Dou o meu testemunho em que eu e a minha Irmã Glória temos tido várias graças 
de Jesus por teu intermédio – gratas estamos até chegarmos juntas na luz eterna.
Tantas crises, tantos desmaios, tantas vezes sem conta, tantas dores e sofri-
mentos, tantas bocas a dizerem que vai partir… está mesmo no fim… Eu ouvi 
tantas vezes estas palavras que me assustavam, mas ao mesmo tempo mais 
me unia a Deus com Jesus e a Irmã Maria Rita de Jesus. 
Agradeço a Jesus, a Nossa Senhora nossa Mãe querida e à nossa muito esti-
mada Irmã Maria Rita de Jesus as bênçãos e graças que nos tem dado mesmo 
sem o merecermos.
Confiamos que a Irmã Maria Rita seja beatificada para maior honra da Santís-
sima Trindade e para nosso bem espiritual.

2.11.2021
Lucília Gonçalinho

Obrigada, Irmã Rita de Jesus, por mais uma conquista na minha vida. De cui-
dardes tudo na minha vida. Na minha depressão vim cá muitas vezes e tu 
cuidaste de mim
Amo-te, Irmã Rita. Continua.

2.11.2021
Elvira Gonçalinho

www.facebook.com/ppfmns/


