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MOVIMENTO DA MISERICÓRDIA – 15 ANOS

“As misericórdias do Senhor eternamente eu cantarei”
Em 2020, o Movimento da Divina Misericórdia
comemora 15 anos de existência. São 15 anos
propagando a mensagem e as promessas de Jesus
Misericordioso por meio da devoção e oração do terço
da misericórdia, da peregrinação da capelinha com a
imagem de Jesus misericordioso, de visitas às famílias
do movimento (porta a porta), dos nossos grupos de
oração, bem como da doação de roupas e alimentos a
famílias carentes e da realização de encontros de
espiritualidade ao longo do ano (Festa da Misericórdia
e Derramamento da Misericórdia).
Agradecemos profundamente o empenho e a doação
dos missionários e missionárias da Comunidade Crux
Sacra, chamados a anunciar e a exercer misericórdia
pela natureza de sua própria vocação, e aos apóstolos
da misericórdia, por toda a dedicação e perseverança.
O Movimento da Divina Misericórdia é o maior
apostolado que temos em nossa Comunidade.
Atualmente, ele está presente as seguintes cidades:
Itambé, Condado, Nazaré da Mata, Carpina, Limoeiro e
João Alfredo (Diocese de Nazaré-PE); Pedras de Fogo
(Arquidiocese da Paraíba-PB).

DAR A VIDA

Natureza e Origem do Movimento
O Movimento da Misericórdia é um apostolado
da Comunidade Crux Sacra que tem a missão de
divulgar a Misericórdia do Senhor, a fim de
devolver a dignidade dos filhos e filhas de Deus.
Esse apostolado surgiu no ano de 2005, por
inspiração do nosso fundador, Leonaldo
Cordeiro, que pedia a Deus a graça de revelar
uma face de Jesus que não parasse na dor, no
sofrimento (conforme a imagem do crucificado).
Diante desse apelo, Jesus lhe revelou que o meio
pelo qual nós iríamos fazer esse anúncio seria
por meio da Sua infinita Misericórdia.

Neste período Pascal, quero
convidar você a refletir um pouco
sobre a vida, particularmente no
sentido da oferta de vida a Deus. Eu
tenho uma frase que irá te ajudar a
refletir melhor a esse respeito: “Eu
dou a minha vida a Deus e Deus da
minha vida aos homens”.

Jesus Misericordioso configura-se, para nós,
como o Cristo Ressuscitado; aquele que traz em
si, mais que as marcas da crucifixão, a vitória do
bem sobre o mal, da vida sobre a morte, da graça
sobre o pecado.

Se nossa vida é um bem precioso,
imagine a de Cristo, que deu a sua
vida por aqueles que não
“mereciam” ser salvos; ainda assim,
ele ofertou a sua vida. Sigamos o
Mestre!

Palavra fundante do Movimento
O Senhor nos deu, como Palavra Fundante, a
Parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 29-37). “Vai,
e faze tu o mesmo” (Lc 10,37). Esse versículo é
um convite do Senhor, que os chama a ser essa
manifestação concreta da Sua misericórdia na
vida daqueles que estão dispersos da prática da
fé por causa do pecado.
Estrutura e atividades do Apostolado
Os Apóstolos da Misericórdia (membros ou não
de nossa Comunidade) se dispõem a assumir
trinta famílias, que recebem, mensalmente, em
sua casa, a capelinha de Jesus Misericordioso,
com a qual devem rezar o “Terço da Divina
Misericórdia”.
Além dos encontros promovidos nas casas,
realizamos, também, uma vez na semana, os
nossos grupos de oração “Terço da Divina
Misericórdia”. Em algumas cidades, ainda, são
realizadas visitas a hospitais, doação de roupas e
cestas básicas a famílias carentes e também
encontros de espiritualidade.
A atual moderadora geral do Movimento da
Misericórdia na Comunidade Crux Sacra é a
missionária Diana Santos.

É nesse sentido que eu quero que
analisemos a nossa vida: doação,
esperança, confiança, paz inquieta,
conversão de vida.

Esse é um caminho controverso,
mas seguro, que nos orienta para o
verdadeiro sentido de vida. Como
consta em um trecho da nossa
palavra fundante: "quem quiser
salvar a sua vida, irá perdê-la; mas
quem sacrificar a sua vida por amor
de mim, irá salvá-la." (Lc 9,24).
A vida que Jesus tinha não era dele,
mas nossa; ele tinha que ofertar,
dar a sua vida a nós, para ser
exemplo, a fim de que nós
fizéssemos o mesmo, tornando-nos
capazes de fazer pelo outro aquilo
que gostaríamos que fosse feito por
nós. Essa é a dinâmica de Jesus
Cristo para conosco.
Estamos na Páscoa, e temos que
celebrar essa Páscoa com um
sentido novo de vida. Então, não
tenhamos
medo
de
nos
confrontarmos com a nossa vida
velha e abraçarmos o novo que o
Senhor nos chamou a viver.
Oferte e serás feliz!
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Que Nossa Senhora das Dores nos
ajude acertar!
Leonaldo Cordeiro
(Fundador da Com. Crux Sacra)

NOSSA EVANGELIZAÇÃO NÃO PARA
As medidas preventivas em decorrência da pandemia do coronavírus impuseram
certos limites à nossa evangelização, mas não limitaram a nossa criatividade. De
uma forma ou de outra, a gente encontra meios de dar seguimento a nossa missão
e alcançar muitos corações.
A era da informação, da tecnologia e das mídias sociais nos permitem uma
interação digital que, apesar de não substituírem, obviamente, a relação
interpessoal, tem favorecido, nestes tempos, o anúncio, a oração, a partilha e o
acompanhamento.
Bate-papos sobre cuidados com a saúde, educação financeira, produção musical;
momentos musicais e de adoração, oração dos terços mariano e da misericórdia;
encontros vocacionais, formações, grupos de oração e aconselhamento pessoal.
Tudo isso online, valendo-se das ferramentas que temos à nossa disposição
(youtube, facebook, instagram, whatsapp), porque a evangelização não pode parar.
Todas as casas e frentes de missão estão empenhadas nesse propósito.
Recentemente, fizemos uma experiência interessante: o nosso primeiro porta a
porta online, através de chamada de vídeo em grupo no whatsapp e por meio de
outros aplicativos de videoconferência. Bendito seja Deus! A gente sempre acha
uma maneira de chegar à casa das pessoas e rezar com elas.
A própria comemoração dos 15 anos do Movimento da Divina Misericórdia
aconteceu por meio de uma live celebrativa, com momentos de louvor, adoração e
partilha, e que contou com a participação do nosso fundador, Leonaldo Cordeiro,
e da nossa cofundadora, Josinete Alves.

PROGRAMAÇÃO ONLINE
Acompanhe-nos pelas redes sociais.

Instagram
@comunidadecruxsacra
@cruxsacraitambe
@cruxsacrajoaoalfredo
@cruxsacramissaolimoeiro

ADORAÇÃO:
Quintas-feiras, às 20h
@comunidadecruxsacra

Facebook
TERÇO DA MISERICÓRDIA:
Seg a Sáb, às 15h
@comunidadecruxsacra
GRUPOS DE ORAÇÃO:
Seg @cruxsacracarpina (19h30)
Ter @CruxSacraMissaoLimoeiro (19h30)
Ter @CruxSacraMissaoItambe (20h00)
Sex @missaojoaoalfredocruxsacra (19h30)
TERÇO PELAS FAMÍLIAS:
Quartas-feiras, às 20h
@comunidadecruxsacra

ADORAÇÃO:
Quintas-feiras, às 20h
@comunidadecruxsacra

VISITE NOSSO
CANAL
www.youtube.com/comunidadecruxsacra

No Domingo de Páscoa, dia 12 de abril, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) iniciou uma Ação
Solidária Emergencial que tem como lema: “É tempo de
cuidar”. Essa ação visa estimular iniciativas de
solidariedade que vão desde a arrecadação de alimentos,
roupas e materiais de higiene e limpeza, a atividades de
cunho assistencial nas dimensões religiosa, humana e
emocional.
A Comunidade Crux Sacra também tem abraçado essa
causa comum, no socorro aos mais necessitados, através
da doação de alimentos e cestas básicas a famílias
carentes, bem como por meio uma campanha interna de
assistência espiritual (aconselhamento e oração), que
envolve todos os missionários e missionárias da
Instituição.

