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 Lucas 17, 11-19   

 A cura de dez leprosos  
 
 

11 E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e 
da Galileia;  
12 e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens 
leprosos, os quais pararam de longe.  
13 E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!  
14 E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu 
que, indo eles, ficaram limpos.  
15 E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta 
voz.  
16 E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças; e este era 
samaritano.  
17 E, respondendo Jesus, disse: Não foram dez os limpos? E onde estão os 
nove?  
18 Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este 
estrangeiro?  
19 E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque 

bíblico 
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Jesus que caminha 
em direção a 
Jerusalém: cami-
nhar em direção a 
ir... pelo caminho é 
um termo que forma 
parte do vocabulário 
de Lucas; ademais 
Lucas traça a mis-
são de Jesus como 
uma subida a Jeru-
salém que será o 
lugar da sua morte e 
ressurreição. 
 
Dez leprosos vêm 
a seu encontro: ter 
lepra significa viver 
à margem com a 
proibição de aproxi-
mar-se, e menor 
ainda de ter contato; 
está também, na 
mentalidade judia, 
um signo de peca-
do, uma maldição 
divina. O leproso 
está na 

impossibilidade de acercar-se de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus: que fé! Que confiança nos homens! 
Questionam a Jesus chamando-o pelo seu 
nome como o ladrão na cruz (23, 42) que ele 
também escutará uma palavra de salvação. 
 
Mestre: somente Lucas chama a Jesus assim, 
este titulo anuncia seu poder, tem um sentido 
muito forte, se dirige ao mestre dos elementos, 
àquele cujo nome manda no demônio. Os 
leprosos manifestam assim sua angustia, mas 
também sua confiança naquele que questionam 
à distância. 

 
 
 
 
 
 
 

Tem piedade de nós: o verbo grego traduz, no Antigo 
Testamento duas palavras hebreias que expressam a graça e 
a ternura. Pois, é ao amor misericordioso de Deus que 
apelam. Não pedem nada preciso a Jesus, mas ser olhados e 
amados. 
 
Sua fé é extraordinária, Jesus não os cura, só lhes diz 
simplesmente ir mostrar-se aos sacerdotes, ou seja, fazer 
constatar sua cura... quando ainda não estão curados, 
obedecendo o ritual prescrito pelo Levítico (Lv 14). Obedecem 
e são curados no caminho. 
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Um deles... que glorifica a Deus 
a plena voz: reconhece em Jesus 
mais que um homem, sua 
prostração o mostra porque só 
ante Deus de prostra. Reconhece 
em Jesus o verdadeiro 
“sacerdote”. Todos receberam o 
presente, somente um volta para 
agradecer! Ouvimos que este 
leproso é um estrangeiro, um 
samaritano. Sim, a salvação está 
aberta a todos pela fé em Jesus. 
 

Levanta-te e vai: se trata agora 
para o homem, colocar-se em 
caminho, ser discípulo. 
 
Tua fé te salvou: os outros nove, 
sua fé lhes deu a cura, mas há 
mais. A cura é um signo e ao que 
reconhece o dom de Deus, lhes 
oferece a salvação: promessa de 
vida eterna com o compromisso 
de seguir a Jesus a caminho da 
sua cruz e da sua gloria.  

 
Pierrette MAIGNÉ 

 



Pg. 06  Jesus que vive em Maria, nº 18 – outubro de 2019 
   

 

 

“Mais que nunca...” 

Visão de Montfort sobre a Igreja 
 
 

 
“Hoje sinto-me, mais do que nunca, encorajado a acreditar e 
esperar o que gravou profundamente em meu coração e que venho 
pedindo a Deus há muitos anos, ou seja, que mais cedo ou mais 
tarde a Santíssima Virgem tenha mais filhos, servos e escravos de 
amor que nunca, e que, por esse meio, Jesus Cristo, meu Senhor, 
reina como nunca nos corações” (São L.- M. de Montfort, VD 113). 

 
 
A. A Igreja cada vez mais santa 
 
 
A Igreja é o Corpo de Cristo e o 
templo do Espírito Santo pela 
vontade do Pai. Portanto, é santa 
porque Deus - o santo - está nela, 
graças ao dom da fé e do 

batismo. Todos os fiéis devem 

viver juntos essa santidade 

única, sem exceção: todos somos 

chamados a ser santos. 

 

Montfort vê a Igreja atual 

como um local de crescimento 

em santidade. Assim, o mistério 

"santidade" que resume e anima 
os outros atributos da Igreja – 
uma, católica, apostólica - não é 
algo estagnado ou estático, mas é 
um processo que se move em 
direção ao objetivo da própria vida 
cristã: ser cada vez mais de 

acordo com Cristo.

 
 
 
 

O crescimento da santidade não 
ocorre porque a graça da 
santidade seria imperfeita, mas 
porque a comunidade de fé no 
mundo é sempre confrontada com 
tendências pecaminosas (o joio) 
que agem sem parar no mundo e 
em nós mesmos. Então 
evolucionar ou crescer significa 
que vivemos cada vez mais na 
graça de Deus; por essa graça, 
somos capazes de dominar o 
poder do mal em nós e no mundo. 
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Esse crescimento se refere ao 
processo de transfiguração em 
Cristo no tempo e no espaço que 
está em constante evolução. A 
santidade, portanto, não é algo 
para viver fora do espaço e do 
tempo, mas para ser vivida preci-

samente agora e aqui! A vida de 

hoje é uma aventura baseada 

na santidade! Teríamos que ser 

santos agora e aqui! Uma 

pessoa que não é santa agora, 

no nível querido de Deus, 

nunca será! 
 
"Cada vez mais" ou "ser mais" é o 
que se entende por ser "fiel". 
Bem, ser fiel não significa estar no 
'status quo', mas estar em um 
processo de crescimento 

dinâmico, em constante 
criatividade e renovação. "Cada 
vez mais fiel", aqui está a 
natureza da Igreja escatológica. É 
apenas na medida em que 
vivemos esse traço escatológico 
que podemos ser chamados de 
fiéis. 
 
O crescimento da santidade 
abrange todas as dimensões do 
ser e da vida humana. A 
santidade é holística: razão e 
mente, personalidade, dimensão 
espiritual, trabalho apostólico, 
vontade, sentimento ... Penetra 
em todas as dimensões da vida 
humana ... então tudo leva à 
bondade, justiça, verdade, 
glória ... que não nos pertencem, 
mas se conformam à vontade de 
Deus. 
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B. Cada vez mais missionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Cooperação sinérgica do Espírito Santo e da Virgem Maria 
 

O protagonismo que nos 

comunica a santidade de Deus 

e nos ajuda a crescer em nós 

é o Espírito Santo de Deus. No 

entanto, seu trabalho será eficaz 
só se, com uma liberdade de 
amor, cooperemos com ele, a 
pessoa exemplar com a qual, em 
quem sobre tudo o Espírito Santo 
trabalhou muito é a Bem-
aventurada Virgem Maria. Assim, 
para crer na santidade, devemos 

adquirir a atitude dela em direção 
à presença e a obra do Espirito 
Santo. A natureza de Maria é 
esperar, deixar-se guiar por ele, 
unir-se a ele, colaborar com ele... 
voluntariamente, com liberdade y 

amor. Por tanto, devemos ter 

uma atitude espiritual para ser 

modelados ou guiados por ele, 

porque ele é o formador por 

excelência, à semelhança com 

Cristo. 

 
Assim, pela fé em Cristo, Maria é acolhida em nossa “casa”, trazida 
aos nossos corações, e conscientemente nos confiamos a ela. A 
aceitação ou a acolhida de Maria nos conduziram a ser mais unidos 
a Cristo, no Espírito Santo. Porque, junto com o Espírito Santo, nos 
configurará. A cooperação sinérgica do Espírito Santo e de Maria 
produz grandes santos, os apóstolos dos últimos tempos, à maneira 
de Montfort, que constituem a Igreja inteira.  

 
Arnold SUHARDI, SMM 

Questão relativamente unida à santidade, 

Montfort vê também que a Igreja será cada 

vez mais missionária. E isso diz respeito a 

todos os fiéis, sem exceção. Porque 

“santidade” e “missão” não são dois 

aspectos diferentes. Se complementam. 

Segundo Montfort, a dimensão missionária 

da Igreja serve para sensibilizar, promover e 

mobilizar os poderes espirituais dos fiéis na 

santidade, para que vivam segundo a 

dignidade de filhos de Deus. 
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« A vida de hoje é uma aventura baseada na santidade! Teríamos que 

ser santos agora e aqui! Uma pessoa que não é santa agora, no nível 

querido de Deus, nunca será! » 
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“Utilizamos todos os meios de divulgação da 

espiritualidade monfortina” 

Entrevista com o padre Jesus Leopoldo Cucho Puchuri, S.M.M. 
 
 

 
O padre Jesus nasceu em Lima, capital do Peru, no bairro 
“Chorrillos”, em um dia 14 de março. Fez sua primeira 
profissão no dia 20 de julho de 1966 e sua profissão perpetua, 
no dia 28 de abril de 2001. Foi ordenado no dia 07 de 
setembro de 2002. Começou a trabalhar no Centro Espiritual 
Monfortino em 2016. Depois foi nomeado Diretor Nacional da 
Associação “Maria Rainha dos Corações”, no Peru, em 19 de 
março de 2019. Na entrevista seguinte, ele partilha com os 
leitores desta revista seu magnifico campo de serviço na 
espiritualidade monfortina. 

 
 
Poderia dizer-me o que está fazendo aqui para exercer a missão que 
lhe foi confiada no que diz respeito à espiritualidade monfortina? 
Desde minha vocação e o carisma da nossa congregação, a Companhia de 
Maria, Missionários Monfortinos. Fazer presente o reinado de Jesus Cristo 
por meio de Maria, nossa mãe. O primeiro é motivar as nossas paróquias 
monfortinas para que vivam nossa espiritualidade; segundo, ter contato 
com as paróquias, grupos e movimentos que têm nossa espiritualidade 
como parte do seu caminho de fé, oferecer o acompanhamento através de 
jornadas, retiros, conferências sobre a vida do nosso fundador, os 
elementos da nossa espiritualidade e a consagração a Jesus por meio da 
Virgem Maria como um elemento para tomar consciência das promessas e 
compromissos do nosso batismo. 
 

 
 
 
Sobre esta livraria, como você a 
administra? O que acontece com os 
empregados e os impostos?  
A livraria Maria, trata de administrar-se 
com a venda dos materiais e livros que 
são oferecidos aos diferentes grupos e 
fiéis, e também a ajuda para a mesma 
consagração; há dois anos a livraria 
Maria tem toda a documentação e 
autorização para funcionar com vendas 
abertas. 
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Os livros de Montfort que imprimem e vendem encontram suficientes 
compradores?  
Qual livro é o mais buscado pelos compradores? 
Nem todos os livros de Montfort são conhecidos ainda; os livros mais 
conhecidos e vendidos são o Tratado da Verdadeira Devoção, o Segredo 
de Maria e o Amor da Sabedoria Eterna e Encarnada. 
 
 

 
Existe aqui uma revista mensal 
chamada Maria. Desde quando 
existe esta revista? Como é a 
circulação?  
A revista Maria iniciou nos anos 
80. A edição é mensal tratando de 
ressaltar algumas festas marianas 
importantes do mês, uma seção 
para os consagrados, os santos do 
mês, palavras do papa Francisco e 
alguns valores para a vida de fé, é 
distribuída em nossas paróquias 
monfortinas, em um centro 
penitenciário feminino, e em 
paróquias e diferentes grupos de 
consagrados. 
 
 
 

 
 
Sobre compartilhar a espiritualidade monfortina com os leigos: como 
exatamente você faz isso?  
Como entrar em contato com bispos e párocos? Como eles reagem? 
Onde você tem reuniões?  
Quem preparou os materiais para a preparação da consagração?  
Você tem uma equipe para isso?  
 Compartilhar nossa espiritualidade monfortina significou realizar missões 
no estilo de Montfort, chegar a uma paróquia e conversar com o pároco e 
motivá-lo para que o povo de sua comunidade paroquial possa renovar as 
promessas de seu batismo, tornar sua vida uma entrega total a Jesus 
Cristo através de Maria. Depois de fazer a motivação e o convite na 
paróquia, o curso de preparação começa.  
No Peru, há um material preparado por um monfortino, padre Carlos Salas, 
que serve de referência para acompanhar os temas; se propõe a leitura do 
Tratado da Verdadeira Devoção e do Amor à Sabedoria Eterna.  
A equipe que acompanha a difusão da espiritualidade é composta por 
padres monfortinos, seminaristas, leigas consagradas e alguns leigos. 
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Quantos grupos você está atualmente ajudando na preparação para a 
consagração? Como é a formação contínua dos membros que fizeram 
a consagração? 
Atualmente, existem 6 grupos em preparação, o 
tempo de preparação é de 3 meses: 12 
encontros de formação que incluem 4 objetivos: 
despojar-se do espírito contrário a Jesus Cristo, 
autoconhecimento, conhecimento da Virgem 
Maria e conhecimento de Jesus Cristo. Após a 
consagração, você é convidado a perseverar 
nos retiros dos primeiros sábados de cada mês, 
onde se aprofunda um tema da espiritualidade 
monfortina, da adoração ao Santíssimo, da 
oração do Rosário, do sacramento da 
reconciliação e da eucaristia. 
 
Oferecemos um retiro de fim de semana uma 
vez por ano para todas as pessoas 

consagradas e um 
dia com um 
conteúdo de fé e 
aprofundamento da 
espiritualidade 
monfortina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como participam os membros consagrados na missão 
monfortina? 
Eles participam comprometendo-se em sua comunidade 
paroquial, nas atividades oferecidas para aprender sobre a 
espiritualidade e viver o contrato de aliança onde quer que 
estejam. 

 
 

A propósito, você começou a usar as mídias sociais 
como sites, Facebook, Whatsapp para seus serviços? 
Todos os meios para difundir a espiritualidade são usados, 
ajudando-os a perseverar e manter o dinamismo de viver seu 
ser batizado, mantendo presente a Maria. 
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A ARTE DE SERVIR 

 
 
 

A senhora M.T. Eleine Magdalena é conhecida como Eleine. Ela é 
presidente da Comissão Bíblica da diocese de Malang, na Indonésia, 
onde fica o escolasticado monfortino "Casa da Sabedoria". Ela 
também é professora na Escola de Filosofia e Teologia "Widya Sa-
sana", onde os seminaristas monfortinos seguem cursos de filosofia 
e teologia com outros estudantes e seminaristas de várias 
congregações e também da diocese. Ela é conhecida como autora 
de livros sobre a vida espiritual e a espiritualidade da família cristã, 
como evangelizadora e animadora espiritual. Para os propósitos da 
evangelização, não hesita em usar as mídias sociais. Esta mãe de 
dois filhos também é membro da liderança internacional da 
"Comunidade da Santíssima Trindade", um movimento destinado à 
renovação da vida espiritual na Indonésia, que se baseia na 
espiritualidade carmelita, fazendo parte do movimento da 
Renovação Carismática Católica.  
Essa serie de serviços nos levam a perguntar como essa esposa do 
senhor Paulus Singgih Hendra Wijaya, Eleine está disponível para 
vários serviços, compartilha seu tempo entre sua família, seu 
trabalho e os vários serviços? O que segue é a sua partilha muito 
inspiradora. 

 
 
 
Se você me perguntar como dividir o tempo entre família, trabalho e 
serviço, a resposta curta é viver com Deus, dia após dia. Não 
existe uma fórmula específica, mas a abertura à vontade de Deus e a 

disponibilidade para seguir seu caminho. Servir é uma arte. E o 

artista é o próprio Espírito Santo. Somos obras de arte de 

Deus. 
 
 
Serviços 
 
Desde que estava grávida, faço parte da equipe de professores de um 
grupo bíblico chamado "Fully Alive" (Fully Alive) e da equipe de animação 
"Choice". Ao mesmo tempo, comecei a ingressar na "Comunidade da 
Santíssima Trindade", na qual ensino até hoje.  
Juntamente com tudo isso, várias tarefas foram acumuladas.  
Por exemplo: viajar em diferentes cidades, regiões isoladas e outros países 
para oferecer uma estrutura interna e educação à comunidade, incentivar 
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retiros, coleções, garantir a pregação à população local, de acordo com o 
convite que recebo como pregadora. Isso pode ser desenvolvido em 
paróquias, grupos de oração, comunidades religiosas, escolas ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2017, o bispo me pediu para presidir a Comissão Bíblica da Diocese de 
Malang. Com todas as dúvidas, as preocupações que eu tinha, a princípio 
eu a rejeitei.  
Porquê? Porque não entendia o serviço dentro da estrutura hierárquica de 
uma diocese. Nunca pensei em administrar uma comissão em uma 
diocese, o que significava, sem dúvida, trabalhar em colaboração com 
outras comissões da diocese de Malang, que possui vinte e nove 
paróquias.  
Além disso, minha tarefa poderia ser estendida a escolas, comunidades 
religiosas, ordens religiosas, leigos na diocese. Não queria aceitar uma 
missão com uma ampla gama de serviços. 
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Porém, cerca de duas semanas antes de 
receber esse pedido do vigário geral da 
diocese, Deus havia me preparado.  
 
Logo após a comunhão durante a Missa 
da Vigília da Páscoa em 2017, lembrei-
me de que Deus estava batendo na porta 
do meu coração de alguma forma para 
retornar à minha Igreja local. 

 
Durante vinte anos, ofereci meu serviço 
em paróquias e dioceses, onde nossas 
comunidades estão localizadas, sem 
fronteiras, aqui na Indonésia e no 
exterior.  
 
Mas, durante esta vigília pascal, senti 
esse impulso de Deus como um convite 
para eu voltar à paróquia. Prometi em 
meu coração que iria ver o pároco e lhe 
dizer que estaria disponível para servir na 
paróquia em qualquer lugar e em 
qualquer coisa. Mas antes que eu 
pudesse encontrar o padre da paróquia, o 
vigário geral me comunicou a mensagem 
do bispo que me pediu para ser 
presidente da Comissão Bíblica da 
Diocese.  

 
Aprendi depois que essa tarefa nunca foi 
confiada a leigos e, é claro, a uma 
mulher. Desafios e tarefas pesadas! 
Depois de conversar com meu marido e 
orar, finalmente aceitei esse pedido sem 
realmente saber por onde começar. 
Durante esta missão, Deus me ajudou 
muito, me fez encontrar pessoas que 
pudessem me ajudar a desenvolver 
alguns cursos sobre as escrituras que 
essa comissão queria organizar na 
diocese. A mão de Deus me fez encontrar 
pessoas que compartilhavam a mesma 
visão para incentivar os fiéis a amarem as 

escrituras. Começar algo novo é 

sempre difícil, mas Deus ajuda. 
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O encontro pessoal com Jesus é uma fonte de força 
 
Para manter o ritmo, há quatro coisas que faço todos os dias: assistir à 
missa diária, orar por uma hora, meditar a Palavra de Deus e depois 
praticar esportes. Para mim, meu relacionamento pessoal com Deus é a 
fonte de tudo que faço na minha família e no meu ministério. Encontrei 
força, coragem, inspiração no silêncio da oração pessoal. Encontrar Jesus 
que vive no fundo do meu coração é um oásis na minha vida que busca 
frescor e vivacidade ao longo do dia. Se não o encontro em oração, palavra 
e silêncio, estou vazia e não tenho combustível para continuar servindo-o 
em amor, por ele e pelos outros. 
 
 
Deixe-se fixar por Deus 
 
 O aumento das tarefas e responsabilidades do serviço me leva a 
submeter-me cada vez mais à vontade de Deus. Em termos de 
administração do tempo, tenho que escolher o serviço com discernimento e 
obediência ao meu marido. Se eu tiver dúvidas sobre um ministério a 
distância, material ou tempo, peço a opinião do meu marido. 
 
Minhas principais responsabilidades na família, em relação ao meu marido, 
meus filhos e nossos pais são uma prioridade. Nossos dois filhos estão em 
Jacarta. Eles ainda não são casados. Passo momentos indispensáveis com 
eles. Minha mãe está em Surabaya, ela tem 83 anos, ela tem uma doença 
que a torna frágil, ela precisa da minha presença. Durante esse período, 
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meu marido passa a maior parte do tempo em Malang por seu trabalho. A 
maioria dos meus serviços está nessas três cidades: Jacarta, Surabaya e 
Malang. Felizmente, nessas três cidades, tenho a presença da minha 
família. Nos últimos dias, com meu marido, incentivamos algumas coleções 
para casamentos. 
 
 
Deixar o conforto 
 
A resposta a esse chamado na família e no ministério tem consequências: 
as atividades de lazer são mínimas. Não posso fazer muitas coisas que 
gosto. Antes, eu ainda tinha tempo para assistir TV ou filmes, ler jornais, 
encontrar amigos, conversar. Agora é muito difícil. Mas meu uso do tempo 
é mais eficaz. Se eu reduzir o serviço, meu tempo para conversar, fazer 

compras e navegar na Internet aumenta, e é inútil. Com altas 

demandas, o uso do tempo é mais eficiente. 
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Viver o hoje 
 
Não existe uma fórmula precisa e 
clara sobre como fazer o trabalho 
que Deus me confia. Porque é o 
próprio Deus quem me dá força. 
Eu nunca serei capaz de entender 

a obra de Deus. O que ele 
concebe vai além do meu cálculo. 
Dia após dia, fornece uma 
solução e uma inspiração para a 
próxima etapa. O que está 

escrito nas Escrituras é 

verdadeiro: "Todo dia traz sua 

ânsia". O amanhã está entre as 
mãos dele. Tudo o que sei é 
andar com ele e tirar proveito de 
sua atenção hoje. Apenas uma 
coisa é essencial, faça sua 
vontade e por favor. Depois de 
fazer o meu melhor, deixo os 
resultados. Não olho para trás, 
mas corro adiante. Os problemas 
sempre acompanham a jornada 
das missões de serviço. Mas os 
problemas não nos preparam para 
avançar ainda mais? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deus mantém o controle 
 
 Atrevo-me a aceitar essas responsabilidades e tarefas porque não me 
concentro no que posso ou não posso fazer, mas no que o Espírito pode 
fazer através da "minha pequena pessoa". Penso que a humildade consiste 
em deixar o Espírito agir em nós e por nós, como seus trabalhadores 
vulneráveis que se parecem com vasos de barro. Então, podemos dizer: 

“Somos servos inúteis; fizemos o que devemos fazer" (Lc 17:10) 

Quanto mais crescemos em humildade, mais o Espírito trabalha livremente 
em nós. Que ele assuma o controle de nossas vidas. 
 
Toda a glória é somente para Deus. 

M.T. Eleine Magdalena 

Deus chama, Deus prepara 

 

Muitas vezes, minha responsabilidade excede minhas habilidades. No serviço espiritual, a obra de 

evangelização que leva à transformação do coração do espírito e do arrependimento é claramente a obra 

do Espírito Santo. Ciente da amplitude de responsabilidades que excedem minhas habilidades humanas, 

minha convicção é reforçada: o Espírito Santo trabalha. Se ele me chama, ele prepara para o combate. 

Jesus não disse que estaria conosco até o fim do mundo? (Mt 28, 20)? 
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"Ó MARIA, 

CONSIGA-ME A VERDADEIRA SABEDORIA" 

 
 
LORETO, Itália - no fim de semana de 13 a 15 de setembro de 2019 foi 
celebrado em Loreto, o que é comumente chamado de "os dias da 
espiritualidade mariana". O tema geral desta sessão de formação na 
espiritualidade monfortina foi: "Ó MARIA, CONSIGA-ME A VERDADEIRA 
SABEDORIA". 
 
 

Os participantes desta formação foram “Os que 
escolheram São Luís Maria de Montfort como 
mestre espiritual e os que querem conhecê-lo 
para seguir o caminho de santidade proposto 
por ele.  
 
Do livreto desta iniciativa, os principais temas de 
reflexão dos participantes deste final de semana 
são: busca de Sabedoria, Jesus, Sabedoria de 
Deus e "Ó Maria, consiga-me a verdadeira 
Sabedoria".  
 
Além disso, também houve alguns depoimentos 
em relação ao tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esses três dias de reflexão foram acompanhados em 
várias ocasiões de comemorações e orações, além de 
animações musicais. 
"A Santa Casa" (onde Maria viveu em Nazaré), em 
Loreto, é um local de peregrinação associado ao 
mistério da Encarnação, um mistério essencial da 
espiritualidade de São Luís. Pois, aprofundar os 

ensinamentos de Montfort em Loreto tem sido 

prazer e graça.  
 

Dola de SOL-ABAB 



Pg. 13  Jesus que vive em Maria, nº 18 – outubro de 2019 
   

 

Jornadas de Espiritualidade Monfortina 

Loreto, 13 a 15 de setembro de 2019 

 
 
LORETO, Itália - as jornadas de 
Loreto, para a Família Monfortina, 
são uma viagem à "fonte" da 
Sabedoria Divina. Este ano, o 
tema da conferência foi a 
invocação: "Ó Maria, consiga-me 
a Verdadeira Sabedoria". Isso foi 

sem dúvida amplamente realizado 
por todos os filhos de Maria, 
aqueles que ela ama ... protege ... 
alimenta ... Muitos, de fato muitos, 
vieram de toda a Itália neste lugar 
abençoado, perto de Maria ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto, lugar da alma ... onde 
por três dias o tempo fica 
suspenso; o que você sente é a 
carícia de Maria ... que espera por 
você ... lhe dá as boas-vindas e ... 

encoraja você a decidir, 

realmente decidir mais um 

passo, pelo seu Filho Jesus. 
 
 
 
 

Les catéchèses, les témoignages, 
la prière, le recueillement de l'âme 
en conversation silencieuse avec 
la Madone et avec son Dieu ... 
C'est merveilleux!! .... S'il existe 

un coin de paradis sur terre, l'un 

de ceux-ci est vraiment 

expérimenté à Lorette, comme 

don immense, grâce de l'Esprit, 

avec la certitude de nous 

immerger dans le sein de Marie 

pour refaçonner toute notre vie.
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"Em nossas andanças aleatórias ... sem 
propósito ... toda a sabedoria se perde. A 

única coisa que nos dirige e nos faz seguir 

no caminho certo ... é a sabedoria que 

nasce da fé ... "Purifica-nos, livra-nos da falsa 
sabedoria do mundo" ... é o que nos ajuda a 
realizar-nos plenamente através de nossa Mãe, 
a renascer do alto, do Espírito ... 
 

 
 
Abrir espaço para Maria é purificar 
nossa alma de más inclinações, 
de pensamentos obsessivos, de 
nossas situações, de nossos 
problemas que às vezes parecem 
ser a vida inteira, enquanto o 
Senhor quer abrir horizontes de 
amor infinito. 
 
Ainda neste ano, muitos irmãos e 
irmãs cristãos fizeram aqui em 

Loreto sua primeira consagração 

a Jesus pelas mãos de Maria e, 

acima de tudo, esses numerosos 

jovens que se confiam a ela para 

dar uma boa direção em sua 

vida futura. Que bela esperança, 

Maria! E quantos corações, ó 
Mãe, conquistam e atraem você! 
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O que significa viver três dias em 
Loreto à sombra da Santa Casa? 
É viver em fraternidade, é apreciar 
o olhar sorridente de um irmão ou 
uma irmã, é saborear a beleza da 
vida essencial e simples, é dar 
espaço ao louvor a Deus, é se 
alegrar nas reuniões e algumas 
palavras edificantes de nossos 
pais espirituais e de nossos guias 
a quem um infinito 
"agradecimento" vale pelo 
comprometimento e dedicação na 
organização de todo o grupo. 
 

Tudo por amor ... tudo pela 

edificação dos filhos que Maria 
ama e ensina. Obrigado, padres, 
obrigado a vocês consagrados 
com votos, obrigado por ter 
consagrado toda a sua vida aos 
projetos de Maria, obrigado a 
todos os irmãos e irmãs por se 
regozijarem, hoje em dia, por sua 
comunhão. 

 

 
 
 
E o que mais podemos dizer? Boa 
viagem a todos, revitalizada e 
confirmada pela renovação de 
nossas promessas batismais, 
rumo a um novo ano de 
compromisso e evangelização ... 
 
Que cada um de nós, mesmo 

pobres e pequenos, com Maria 

em nossos corações e graças ao 

poder do Espírito Santo, seja um 

grande missionário do 

Evangelho! 

 
Bom caminho… 

 
Ágata, uma consagrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês Missionário Extraordinário 
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de outubro de 2019 

 
 

Papa Francisco: 
 

“O mês de outubro de 2019 será o mês missionário 

extraordinário para alimentar o ardor da atividade 

evangelizadora da Igreja ad gentes…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É para marcar o centenário, em 30 de novembro de 2019, 

da promulgação da carta apostólica Maximum llud de 

Bento XV.  

Por esta carta, Bento XV quis colocar o Evangelho e seu 

anúncio no centro do compromisso missionário. 

O tema do Mês Missionário 

Extraordinário: 

“Batizados e enviados: a Igreja 

de Cristo em missão no mundo” 
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Como caminhar durante o mês extraordinário da missão de outubro de 
2019: 
a. Encontre Deus, em oração, na Eucaristia e no Evangelho. 
b. Inspire-se no testemunho de pessoas que marcaram a história e abriram 
alguns caminhos missionários. 
c. Pela formação teológica bíblica, catequética e espiritual relacionada à 
missão ad gentes. 
d. Por alguns atos de caridade. 

 
 
 

Necessidade de santidade 
Da Carta Apostólica, MAXIMUM ILLUD, de Bento XV, 30 de 

novembro de 1919, n. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Para aqueles que se preparam para o apostolado, é 

indispensável acima de tudo – como dissemos – a 

santidade de vida. É necessário que seja um 

homem de Deus aquele que prega Deus; e odeie o 

pecado aquele tal ódio ensina. Especialmente junto 

dos pagãos, que são guiados mais pelo instinto que pela 

razão, é muito mais proveitosa a pregação do exemplo 

que a da palavra. Ainda que o Missionário seja dotado 

dos melhores dotes de mente e coração, mesmo que 

seja cheio de doutrina e cultura, se estas qualidades não 

aparecerem associadas a uma vida santa, bem pouca 

ou mesmo nenhuma eficácia terão para a salvação dos 

povos; antes, na maior parte dos casos, causarão 

dano ao próprio e aos outros» 
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 O Bom Missionário 

Cântico 91, de Luís Maria de Montfort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Correndo vou pelo mundo 
Vou como uma criança perdida,  
e não quero, embora critiquem, 
nem bens nem benefícios. 
E assim, não tendo nada, 
Todos os bens possuo, 
pois minha única riqueza  
é ser pobre e obediente. 
 
2. Eu sou caçador de almas 
para Cristo Salvador; 
o desprezo e as injurias  
são meu salário nesse trabalho. 
E assim, não tendo nada, 
Todos os bens possuo, 

pois minha única riqueza  
é ser pobre e obediente. 
 
10. Caminho sem maleta, 
na mão meu cajado, 
sem descanso, sem alivio... 
e sem preocupação; 
E assim... 
 
14. Se a cidade ou o povoado 
não querem ouvir minha voz, 
vou a falar em outro lugar 
sem formar nenhum ciclone. 
E assim... 
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16. Viva ou morra, não me 
importa, 
enquanto me mantenha 
pobre em bens de fortuna, 
mas muito rico de Deus. 
E assim... 
 
17. A ser rico neste mundo, 
prefiro, Senhor, a morte! 
Tu és meu único suporte 
pois em mim tu jogas sorte. 
E assim... 
 
23. Eu que não planto 
mas nas mãos dos pobres, 
tenho ao Senhor por colheita, 
e por prêmio o paraíso.  
E assim... 
 
31. Quando alguém me calúnia, 
Exclamo: “Deus seja bendito!” 

E quando alguém me injuria, 
digo: “Muito obrigado!” 
E assim... 
 
32. Que a cruz é minha riqueza, 
que a cruz é meu consolo 
e minha rainha soberana 
Quero morrer ou morrer! 
E assim... 
 
33. Vou gritando por toda parte: 
“Viva sempre Jesus Cristo! 
Viva a Virgem Maria 
No meu peito...!” E nada mais. 
E assim, não tendo nada 
todos os bens possuo! 
Amo a Jesus e a Maria: 
amor de meus amores! 
 
Deus só. 
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