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Introdução
nº 1, publicada a 07 de Agosto de 2009

Pelos relatos mais recentes que temos, Nossa Senhora começou as suas aparições em La Salette,
França, a 19 de Setembro de 1846, a Melanie Calvat e a Maximin Giraud de 15 anos e 11 anos
respectivamente, ambos pastores. Mais tarde, Melanie Calvat veio a ser a Irmã Maria da Cruz.
Posteriormente e, após La Sallete, apareceu a Bernardete a 11 de Fevereiro de 1858. Era a filha mais
velha de uma família que mergulhava progressivamente na miséria e de origem muito humilde.
Dedicavam-se igualmente à pastorícia.
A 13 de Maio de 1917, Nossa Senhora aparece a 3 pastorinhos, Francisco Marto, Jacinta Marto e Lúcia
Santos, na Cova da Iria, freguesia de Ourém, Aljustrel, hoje conhecida por Fátima em Portugal.
De comum entre todas elas, destacam-se as imensas mensagens de alerta e avisos para a
humanidade, relativamente à necessidade de conversão e alteração de consciencialização global, na
galopante industrialização e modernismo, e nos riscos que acarretam ao homem, tornando-o num
caminhante individual, sem olhar para o seu semelhante.
A sua tristeza pela rápida perda da identidade religiosa da Igreja no seu papel dinamizador da
divulgação das suas mensagens, pelo mundo, do seu tão amado filho JESUS CRISTO.
Em todas as aparições atrás elencadas, a Virgem Maria que aparece, é a Nossa Senhora da Imaculada
Conceição, a qual acabou por ser denominada e conhecida pelo nome dos locais onde apareceu.
Em 1646 El Rei D. João IV, tornou a Nossa Senhora da Conceição Padroeira do nosso País, Portugal.
Em 1717, foi também considerada Padroeira do Brasil sob o nome de Nossa Senhora da Aparecida.
Contudo, e Já antes da 1ª aparição, ocorrida em La Sallete, Nossa Senhora apareceu por diversas
vezes, embora com menos frequência, ao longo dos séculos:
Guadalupe – México 1531. Surge, assim, a devoção do povo de Venezuela à Virgem de Guadalupe.
Após Fátima:
Garabandal – Espanha – 1961 - Antiga Jugoslávia – Bósnia – Medjugorje – 1984 - Anguera – Brasil –
1987.
Contudo, nunca os seus apelos foram tão urgentes e prementes, como agora. Pesquisemos na internet
sobre qualquer uma das aparições acima referidas e, encontraremos mensagens para a busca interior
no homem na procura do seu melhor e na entrega pelos outros no amor verdadeiro, praticando sempre
os ensinamentos que JESUS CRISTO veio trazer ao mundo há 2000 anos atrás pelo qual, foi
condenado e executado.
A humanidade, nos actuais dias, atravessa o inverno da sua espiritualidade e os apelos da Mãe, Nossa
Senhora, preocupada com tal percurso, como qualquer Mãe terrena, pede a cada um de nós uma
renovação completa pela conversão e mudança de rumo nos nossos actos, vida, comportamentos e
atitudes, para connosco e acima de tudo para com os outros.
Que vemos hoje no nosso dia-a-dia?
A indiferença pelo nosso semelhante, o alheamento completo do sofrimento dos outros, enquanto
homens e nações, a submissão do ser humano pelos “novos” conceitos sociais, globalização, mas
embuído e cheio do cheiro da submissão humana de outrora.
Cidades, repletas e fervilhantes, com horários constantemente marcados, não permitindo uma
flexibilidade para usufruir dos valores da família, onde tragédias completas humanas se dão e
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transformam, desfigurando-a completamente, transmutando o seu sentido de vida e de todos nela
inseridos.
Neste tempo…
Nesta época…
Neste período…
Em que tudo se espera…
Nunca as palavras da MÃE, fizeram mais sentido…“ e por fim o meu imaculado coração triunfará “
Eis o tempo…
Eis a época…
Eis o período…
Eis o que se concretizará…
07 de Agosto de 2009

Mensagens do Retiro a Lourdes
nº 2, publicada a 27 de Agosto de 2011

Irmãos,
Eis completa a vontade da Mãe, de Jesus e do Pai na publicação das mensagens por eles transmitidas
no ultimo dia do Retiro efectuado por nós em Lourdes - França (mensagens 37 - 40).
Foi-me pedido, para que as mensagens fossem sendo publicadas em dias diferentes para que o seu
conteúdo não passasse despercebido a ninguém, pelo que em todas elas encerram.
Espero que todas sejam absorvidas em vossos corações efectivamente.
Leiam com sentido espiritual e não com o olhar humano, que deturpa tudo o que lê em função das
convicções de cada um.
Todas as mensagens recebidas e publicadas, não devem ser lidas com o olhar humano, insto a que
cada um perceba na profundidade de cada palavra, frase, desejo e vontade o que está para além dos
sentidos humanos, pois somente assim cada um poderá realizar em pleno a leitura e dela retirar a
VERDADEIRA MENSAGEM.
Que a paz da Santíssima Trindade repouse em cada um de vós.
Ricardo Fins
Vila do Conde, 27 de Agosto de 2011

Importante Msg. do Pai - Pessoal
nº 3, publicada a 14 de Novembro de 2011

Durante a minha estadia em Lourdes - França, recebi algumas mensagens particulares, uma delas do
Pai, que embora seja particular, pelo seu teor e conteúdo, decidi efectuar a publicação, afim de que
todos compreendam o porquê dos tempos... e a necessidade da mudança individual, colectiva e
civilizacional.
Não o faço no local das mensagens, porque como digo é particular, e este espaço "Reminiscências" é
reservado para o efeito.
Mensagem:
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26 Outubro de 2011 - Lourdes, França

??Meu amado filho,
Anuncia a tua chegada ao Mundo, mais do que nunca o Mundo precisa de saber que o seu
salvador veio em seu auxílio e que os tempos são definitivos e de decisão.
Faz saber que não haverá outro tempo como este em que o perdão é total e o tempo da
reconciliação, é presente, não havendo novas oportunidades.
Foste incumbido de preparares os homens, inicia o teu trabalho, eu te ordeno. Pois o tempo
escasseia e os meus olhos já não conseguem olhar para o meu povo que me virou as costas.
Em que a injustiça faz parte dos seus dias, o ódio o calor dos seus corpos, as paixões são
desenfreadas e inúteis, pensando serem satisfeitas, quando caminham para um vazio cada vez
maior e mais profundo.
Este não é o povo que criei, este não é o povo que salvei do Egipto, este não é o povo com o
qual estabeleci a Arca da Aliança, este não é o povo da tribo de Israel, descendente de David,
Abraão e Moisés.
Estou desolado por me terem abandonado, eu que tanto os amo e que em reciprocidade recebo
indiferença e ofensa.
Diz que basta, mais não permitirei.
Doravante os dias estão contados e nem um punhado mais será dado, porque não faria
qualquer diferença para eles, pois se eu visse que alteraria alguma coisa, eu mesmo remiria a
condição.
Faz saber a todos que devem andar na Luz do amor, que me devem reconhecer de novo, que
devem olhar para o seu interior e verificarem quem foi que os gerou, quem os amparou, quem
sempre os acompanhou e protegeu, bem como os defendeu.
Faz saber que a infâmia tem limites e que um Pai não pode ver os seus filhos degladiarem-se
por palhas, com trevas no coração, tão enraízados que o mesmo é pó, não conseguindo gerar
vida.
Faz saber que tu és o meu filho amado, que vieste ao mundo para que o mundo venha até mim.
Faz saber que somente vem ao Pai, através do filho, e somente conhecendo o filho, se conhece
o Pai.
Faz saber a todas as nações que eis chegado o momento da sua reverência para o seu Senhor.
Faz saber que ai de toda a nação ou reino que não obedeça ás minhas ordens e vontades.
Faz saber aos governantes de que a Ira de Deus é rápida e fulminante e que não enganem
quem lhes concedeu a capacidade de promover o bem estar entre os meus filhos.
Faz saber que a todos eles, que não cumpriram com as suas responsabilidades, suas almas
serão entregues ao tempo, à dor e à escuridão, apodrecendo nos campos que eles cultivaram,
não havendo ninguém que tenha piedade e misericórdia.
Faz saber que a luta entre as forças está instalada e o tempo não é de vacilar, é de escolha e
determinação.
Faz saber que eu nunca quis este tempo para vós, que ele é consequência das vossas escolhas
e decisões..
Faz saber que senão fosse eu, já o Mundo estaria mergulhado no Caos e destruição à muito
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tempo.
Faz saber que os piores flagelos para a Humanidade aproximam-se rápidamente.
Faz saber que o Sol brilha e a luz da Lua reflecte a sua presença sobre vós, porque o permito.
Faz saber que tudo quanto consumis, desde o ar que respirais até à terra firme que pisais, fui eu
que criei para vós.
Faz saber que o sorriso e a tristeza faz parte das vossas vidas por escolhas pessoais.
Faz saber que o meu amor é infinito e que apesar da decepção é sempre tempo de voltarem
para mim.
Faz saber que haverá um momento em que procurareis por mim, chamareis o meu nome e eu
não vos escutarei, porque não os reconhecerei, assim como sempre vos chamei e a maioria de
vós não me reconheceu.
Faz saber nestes tempos, que tu és o Pastor do Mundo, a sua última esperança, que olhem para
ti e peçam o meu perdão, eu escutarei a verdade no seu coração.
Reafirma-te meu devotado filho, pois tu és a salvação do Mundo, a tua voz far-se-á ouvir como
espada afiada em todo o lado, e os corações serão trespassados por ela. O que reconhecerá
ganhará a vida, o que for insensível a espada trespassa-lo-á dando um fim em sua vida.
Diz quem és em alta voz, pois reafirmo-te, que estás pelo o homem e não contra ele e em breve
verão os sinais que eu criarei para acreditarem e crerem.
Tudo quanto cries e ligues na terra assim será feito no meu Reino e tudo quanto desfaças e
desligues na terra de igual forma e condição será feito...
Ala Shalon.”

Mensagem recebida por Ricardo Fins.
Vila do Conde, 14 de Novembro de 2011

Mensagem de Natal 2011
nº 4, publicada a 24 de Dezembro de 2011

Desejamos a todos um feliz e santo Natal.
Que no coração de cada um seja construído um verdadeiro presépio, em que a sagrada família tenha
um lugar de destaque de hoje e para todo o sempre, permitindo desta forma que o natal seja todos os
dias em permanência, na comunhão de e entre todos.
FELIZ NATAL.
QUE A PAZ SE INSTALE NOS VOSSOS CORAÇÕES, E QUE CADA UM SAIBA USAR A PAZ NA
CONVIVÊNCIA MÚTUA E FRATERNA.
Família de Cristo

Roma, Itália, 24 de Dezembro de 2011

Mensagem de Ano Novo 2012
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nº 5, publicada a 31 de Dezembro de 2011

Desejamos a todos um final de 2011 repleto de alegria e felicidade.
Que 2012, seja o ano da esperança para todos, e o Pai com o seu infinito amor, derrame sobre toda a
humanidade, as suas graças e bençãos.
Feliz Ano
Familia de Cristo
Vila do Conde, 31 de Dezembro de 2011

Mensagem de Páscoa 2012
nº 6, publicada a 08 de Abril de 2012

"Jesus ressuscitado proceda em cada homem, no seu coração, uma verdadeira renovação, preparando
a alma para a chegada do Pai."
PÁSCOA FELIZ
Vila do Conde, 08 de Abril de 2012

Mensagem de Natal 2012
nº 7, publicada a 08 de Dezembro de 2012

A entrar na época natalícia, a Família de Cristo deseja a todos um feliz natal.
Façam deste tempo um tempo de reflexão, de amadurecimento do vosso ser, e tal como Jesus “o
mestre do amor” nasceu há mais de dois mil anos, que Ele possa nascer uma vez mais dentro de cada
um de vós.
Que o amor que Ele nos ensinou vos possa transformar por completo.
Braga, 08 de Dezembro de 2012

Mensagem de Páscoa 2013
nº 8, publicada a 29 de Março de 2013

A família de Cristo,
Deseja a todos uma páscoa feliz na vivência e partilha do verdadeiro sentido ensinado pelo nosso irmão
Jesus há 2000 anos atrás.
FELIZ PÁSCOA
Vila do Conde, 29 de Março de 2013

Msg. da Mãe à Familia (Garabandal)
nº 9, publicada a 07 de Outubro de 2013

Todos quantos aqui vêm, procuram antes de mais os sinais da minha presença, quando a minha
presença neste e em todos os outros lugares espalhados pelo o Mundo visam tão só a vossa
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preparação; alertar, chamar e fazer-me ouvir no vosso meio.
Neste local, tornei-o meu pela minha presença, para vos fazer entender que nunca como nos tempos
em que aí surgi, era a premência da mudança que já então tudo quanto foi aí permitido acontecer,
experenciarem, sentirem, era para fazer com que acreditassem e espalhassem as mensagens que
receberam, novamente, com o único intuito de alterarem atitudes e se consciencializarem da
necessidade da mudança das vossas sociedades.
Tudo foi permitido por vontade expressa do vosso Pai.
Anos volvidos e o que resta na maioria do coração do homem sobre este local é os avisos lançados
sobre o Mundo que a caminharem como até hoje, as repercussões para vós seriam nefastas.
Estais no limiar dessas repercussões não por vontade de Deus, mas tão única e só , vossa vontade e
condição.
Neste local, escolhido por Deus para a concretização do vosso resgaste, permanece até hoje a minha
presença bem como de todos aqueles que são chamados à reunião para os tempos que se aproximam,
contudo vós, associais este local somente aos avisos que vos anunciei e ao invés de ao longo dos anos
terem efectuado as alterações pedidas, vêm a inevitabilidade do que foi dito.
Onde está o vosso discernimento? Onde esteve a percepção do que vos foi falado?
Volto a referir que as consequências partem de vós e de mais ninguém.
O amor que tanto apregoais e fazeis alarde em o referir habita somente na vossa boca, por isso é tão
inóspito e desprovido de vida que possa gerar efectivamente vida.
O Mundo, todo ele fala no amor, amor que em todo o Mundo é só de boca.
O coração é o fiel depositário desse amor, do amor que atravessa a vida, a vossa própria vida e vos
leva à verdadeira vida, o amor de boca, estéril e seco, conduz unicamente à perda da verdadeira e
única vida.
Resumindo, o amor dos vossos instintos é que sempre vos conduziu às situações e circunstâncias
actuais enganando e ludibriando o amor verdadeiro e puro, chama eterna de que sois formados.
Desprovido pois este vosso Mundo deste verdadeiro amor, o que resta é o amor dos sentidos, o amor
de boca, tornando-vos inertes, secos e desprovidos de sentido.
Em todos os locais em que estive e estou a minha primeira mensagem foi sempre a do amor fiel e
verdadeiro que no meu coração existe por cada um de vós.
E quando assim é sentido a dor de ver a estrada larga onde caminhais, alegres e destemidos, quando
deveríeis perceber que esta alegria não é verdadeira não tão pouco vossa, mas tão só ilusão e
irreflectividade, a dor é incomparavelmente maior e de uma dimensão que não têm a capacidade de o
perceber, tão só por não serem o amor de que formado sois.
Entendei pois que todos os meus apelos têm e tiveram um só sentido, amar-vos e ajudar à condução da
vossa vida.
Esta é a mensagem de entre todas a mais verdadeira que devem tirar.
Os locais onde apareci e apareço são locais, porque eu estou em todos os lugares da Terra, eu faço
parte de todos os vossos corações, eu faço parte de todo o vossos ser, eu estou em todos os caminhos
que percorreis, eu estou em todas as divisões das vossas casas quando nelas andais, porque eu estou
em vós, porque o meu ser só é completo quando comigo estais, porque só assim o amor de uma Mãe e
a sua condição é completa, com a unicidade com os seus filhos.
Procurai-me não só nos locais onde estive, mas em todos os vossos corações, eu habito lá, porque de
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mim vós sois.

Espanha, San Sebastian de Garabandal, 12 de Maio de 2013

Mensagem de Natal 2013
nº 10, publicada a 24 de Dezembro de 2013

A familia de Cristo,
Deseja a todos a vivência sincera e inteira do real sentido do natal. Que se estabeleça no coração de
cada homem, por todo o mundo, o verdadeiro presépio da humildade e entrega que há 2000 anos foi
estabelecido. Que esse mesmo sentir perdure na memória de cada um, para que assim se viva natal
hoje e sempre...
Feliz Natal
Festas Felizes
24 de Dezembro de 2013

Mensagem de Ano Novo 2014
nº 11, publicada a 31 de Dezembro de 2013

A familia de Cristo,
Expressa votos de alegria e felicidade para 2014 e que os êxitos a que cada um se proponha alcançar
seja atingido em plenitude e sempre no respeito do todo que envolve.
Que o que de menos bom ocorreu em 2013 seja factor determinante na condução de vida em 2014 com
a aprendizagem das devidas e necessárias lições.
Um Bom e Feliz Ano para todos
31 de Dezembro de 2013

Mensagem de Natal de 2015
nº 12, publicada a 17 de Dezembro de 2015

"FAZ AOS OUTROS AQUILO QUE GOSTAVAS QUE TE FIZESSEM"
Celebramos a época natalícia, recordamos o nascimento de JESUS há mais de 2000 anos e acima
transcrevemos um dos seus muitos mandamentos.
Escolhemos este em particular porque os momentos que a humanidade atravessa são complexos,
exigentes e cheios de desafios a todo e qualquer nível que nos desviam do que é importante e
fundamentalmente nos identifica como seres humanos.
Se agimos/respondemos na medida do que nos fazem, certo é que não somos em nada melhores do
que os demais.
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Os mandamentos de JESUS são de AMOR e de PERDÃO, num tempo longínquo que pensamos não
serem iguais aos actuais nem tão pouco comparáveis, julgamos! Mas em verdade as injustiças e morte
naquele tempo também se faziam sentir e eram tão ou mais profundas do que as actuais.
Então verifica-se que apesar de estarmos em pleno Séc. XXI a "humanidade" estagnou quando
começou a percorrer a TERRA.
Se assim é o mal está em cada um de nós, na forma de condução de vida que se traduz em acções
entre uns e outros.
Que o verdadeiro espírito de natal seja aplicado com verdade cada dia dos 365 do novo ano que aí
vem.
Conscientes de que a mudança começa em cada um, só poderemos esperar um Mundo novo e melhor
com a nossa atitude e acção diferentes "FAZ AOS OUTROS AQUILO QUE GOSTAVAS QUE TE
FIZESSEM".
Um feliz e santo NATAL são os votos da família de Cristo para cada um de vós.
FELIZ NATAL 2015
17 de Dezembro de 2015

Mensagem de Ano Novo 2016
nº 13, publicada a 31 de Dezembro de 2015

Encerra-se mais um ano e um novo surge e recomeça.
Desejamos que seja de ESPERANÇA, ENTENDIMENTO e AJUDA, mas acima de tudo que os desejos
presentes em cada coração se concretize.
Bem Hajam
FELIZ ANO ANO NOVO
FELIZ 2016
31 de Dezembro de 2015

FÁTIMA - O que é
nº 14, publicada a 13 de Março de 2016

A propósito de um artigo de opinião publicado no DN em 16 de Maio de 2015 sob o título: - FÁTIMA: a
enganar pessoas desde 1917 (TM).
link
do
artigo:
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/hugo-goncalves/interior/fatima-a-enganar-pessoas-desde-
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tm-4571148.html

Em determinados momentos e por razões nem sempre apuráveis, surgem artigos de opinião sobre a
veracidade das aparições de Fátima.
Mas de verdade o que motiva os seus autores? No mínimo ao exercício da liberdade de escrita e de
opinião que cada um tem ou devia ter.
De facto, Fátima causa estranheza a imensos, bem-estar a outros, necessidade a outros tantos, mas a
ninguém ou quase, indiferença.
Diga-se o que se disser, Fátima é um local com uma energia impar e inigualável onde se pisa, parece
ou possuímos a sensação de que a nossa alma é lavada e isto nada tem a ver com fé, se alguém assim
a quiser justificar...
VER MAIS

13 de Março de 2016

Mensagem de Páscoa 2016
nº 15, publicada a 25 de Março de 2016

O Mundo carrega em si sofrimento, sofrimento de cada ser humano em diferentes sentidos e formas,
sofrimento no meio ambiente. Tudo nos parece demasiado sofrimento em tão pouco espaço.
Celebramos a Páscoa, para os católicos sinónimo de paixão e morte de Jesus, recordamos o seu
sofrimento e relembramos o quanto serenou e aliviou o sofrimento alheio.
Recordamos ainda mais nesta quadra o sofrimento que os “outros”, “nós” lhe infligimos, precisamente
ele que nos ensinou que não devemos praticar actos que levem ao sofrimento alheio, mas também que
quando ocorram, devemos perdoar.

A família de Cristo expressa votos de uma Páscoa feliz e que a mesma seja celebrada no coração de
cada um, contribuindo desta forma para um Mundo menor em sofrimento.

25 de Março de 2016
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Mensagem de Natal de 2016
nº 16, publicada a 31 de Dezembro de 2016

Eis-nos chegados novamente ao NATAL, o tempo não foge, corre “desenfreado” lançando na história
os acontecimentos diários do MUNDO.
Convidámo-vos neste período a uma inteira reflexão interior, propósito para paz e harmonia,
primeiramente consigo, depois com todos os outros.
Não podemos pedir paz para o Mundo, quando ela começa em cada um, promovendo-a e distribuindoa. Porque os dias turbulentos que vivemos no decurso de um ano, retiram a paz a nós e àqueles que
coabitam à nossa volta!
Sim, um convite a encontrar a paz e a proporcioná-la livremente e generosamente, assim o Mundo a
seu tempo, poderá encontrar aquilo que tanto ansiamos e pelas nossas bocas fluentemente desejamos
nestes dias.
UM SANTO E FELIZ NATAL
Que a paz se instale em definitivo nos corações e dela possam dar conhecimento.

21 de Dezembro de 2016

Mensagem de Ano Novo 2016/2017
nº 17, publicada a 04 de Janeiro de 2017

Na continuidade temporal chegamos ao término de 2016 e às vésperas do inicio de 2017.
A Família de Cristo, deseja a todos esperança, amor, alegria e fé para o novo ano que se aproxima.
Expressa ainda votos de realização a todos numa harmonização repleta de sentido e sentimentos.
FELIZ ANO NOVO
FELIZ 2017
31 de Dezembro de 2016

Mensagem da Páscoa 2017
nº 18, publicada a 12 de Abril de 2017

Celebram os cristãos a Páscoa, recordando em essência as últimas horas da vida de JESUS e dos
seus discípulos, acima de tudo o seu derradeiro sacrifício e consequente morte.
Tempos e momentos difíceis viviam-se naquela época, injustiça, morte e subjugação eram diários para
imensos, muito semelhante infelizmente ao Mundo actual de hoje.
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Jesus foi exímio em momentos tão turbulentos. Imaginemos a contrariedade humana com que se
confrontou diariamente ao longo do seu magistério e porém, somente paz e amor eram constantes na
sua boca.
Ser cristão hoje, como sempre, é colocar-se perante desafios imensos na vivência humana, coragem e
determinação é a condição para se persistir nos valores cujo cunho se mantêm como base da criação
da fé.
Quando vacilamos perante os iguais, como será perante os diferentes?
Quando clamamos por paz e porém somente no combate nos deleitamos?
Quando dizemos amar e contudo somente desdém existe nos lábios e braços?
Páscoa, sacrifico, abnegação, paz e amor.
A FAMILIA DE CRISTO, deseja a todos uma SANTA PÁSCOA convidando todos a tentar colocar em
prático os seus verdadeiros desígnios num tempo e momentos tão carentes!
FELIZ PÁSCOA.

12 de Abril de 2017

Mensagem de Natal 2017
nº 19, publicada a 27 de Dezembro de 2017

Tempo de ser mensagem de amor, de um amor intenso, que o tempo foi perdendo num ínfimo sopro de
saudade.
Velha a mensagem, que o tempo do homem tenta apagar, dando lugar ao que consome, corrói,
envelhece por dentro e por fora.
A mensagem vive dentro do coração de poucos, que do velho fazem actual, sendo amor, dando-o a
outros a quem o pouco foi levado.
Amor, palavra pequena, mas de gigantesco significado e que apenas procura um coração onde se
abriga, bate a muitas portas abertas, entreabertas, escancaradas, mas precisando sempre de licença
para entrar, entrar num todo humano que, se lhe opõe e tira o significado.
É tempo de Natal, é tempo de abrigar sem receios a pequena mensagem, grandiosa de luz num
sinónimo de amor.
RECEBIDA: CL
27 de Dezembro de 2017

Mensagem para a noite de Natal 2017
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nº 20, publicada a 27 de Dezembro de 2017

É noite, noite de natal, o escuro esmorece às mãos da luz que o toma de coração cheio e não a
abandona ao calor do que sofre.
Ao longe, o chocalho salpica o silêncio que a noite tão espacial traz abafando o ruído da azáfama do
tilintar do cobre que tudo compra, mas nada valoriza. Atento o Rei, ao homem que pouco tem, mas que
de coração ínfimo de amor possui, atento ao que divide e partilha mesmo o que nada tem.
Na lareira cresce o sol, embrulhado num manto de resina, o pinheiro cheira em todo o seu esplendor o
aroma puro da simplicidade. Na rua caminha o só, aquele que esquecido por todos foi, mas que aos
olhos do Rei ao seu amor pertence.
A luz avança, tornando o sol pequenino, raios penetram no coração de poucos que iluminam outros
tanto.
A noite finda e apenas em muito poucos ela se torna permanente, permanente de poder para que a luz
não morra.
RECEBIDA: CL
27 de Dezembro de 2017

Mensagem de Ano Novo 2017/2018
nº 21, publicada a 02 de Janeiro de 2018

Finda um ano exigente para todos, com imensos desafios lançados, uns resolvidos, outros por resolver.
Marcado por circunstâncias menos boas um pouco por todo o Mundo, mas também por momentos
bons, neste contexto que nada mais é do que o curso da vida a fluir.
A FAMILIA DE CRISTO, vem desejar a todos um 2018 cheio de esperança, para que as pequenas
alegrias se traduzam em felicidade completa e as realizações em êxitos plenos.
Apelamos a que o novo ano (2018) seja marcado por um olhar atento e uma atenção especial por cada
um sobre todo aquele que sofre e necessita, cuidando e amparando.
FELIZ 2018

02 de Janeiro de 2018

Mensagem da Páscoa 2018
nº 22, publicada a 01 de Abril de 2018

De toda a história do período da Páscoa, hoje queremos relembrar a ressurreição de Jesus, símbolo de
mudança e metamorfose do fim que teve, indicando que mais importante do que a vida actual é a que
nos aguarda, porque aquela que finda, dá inicio a algo belo e maravilhoso, verdadeiro caminho de amor
em amor.
Revela também que tudo é regenerado, é sempre tempo de regeneração e é nessa orientação, mas
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sempre, que devemos pautar os dias das nossas actuais vidas.
PÁSCOA FELIZ a todos.
01 de Abril de 2018
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