
 

SER MISSIONÁRIO 

 

Ao celebrarmos neste mês de Outubro um mês missionário, vem-nos 

à mente um desejo da Alexandrina: “Quero ser missionária para 

baptizar pretinhos e salvar almas a Jesus” (A.P. 17). É verdade que 

Alexandrina revela este desejo num momento difícil da sua vida. 

Vendo-se muito doente e sujeita a ficar paralítica, são muitas as 

promessas que faz ao seu Jesus. Mas, o mesmo Jesus já tinha 

escolhido a sua missão: “Coragem, coragem, filhinha, a tua missão é 

esta: abraçar o mundo, abraçar os pecadores, conduzir a Mim o 

rebanho, as ovelhas tresmalhadas. Coragem, coragem” (15-12-

1945).  E: A missão que te confiei são os meus sacrários e os 

pecadores. Eu elevei-te a tão alto grau. É o meu amor” (20-12-1934). 

No seu leito de dor, foi grande a missão de Alexandrina. Foram 

milhares as pessoas que escutaram a sua mensagem. Entravam na 

sua casa com um espírito - algumas talvez de curiosidade - e saíam 

transfiguradas. Quantas conversões, no silêncio, se realizaram. 

Podemos resumir em três pontos fundamentais a mensagem que 

Jesus nos transmite através de Alexandrina.  

Em primeiro lugar o seu amor, a total unidade e Comunhão com 

Jesus Eucaristia. Alexandrina não se limitou a “acreditar” em Jesus. 

A sua fé foi plena. Uma total comunhão de alma e vida com Jesus. O 

seu Jesus presente no Sacrário. 

Através de Alexandrina Jesus continua a falar com cada um de nós. 

Alexandrina foi, e é, a grande Missionária da Eucaristia.  O seu 

pedido do modo de a sepultar continua a ser, para nós, um a convite 

a vivermos em união com Jesus Eucaristia. 
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Fruto do seu amor e total união e comunhão de vida com Jesus, 

surge outro ponto fundamental da mensagem de Alexandrina: Um 

apelo forte à conversão dos pecadores. Toda a sua vida pedia e 

apelava às pessoas que se convertessem e nunca mais pecassem. 

Se reflectirmos uma pouco, este é o grande apelo de Jesus no início 

da sua pregação: “Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”.  

Outro ponto importante da sua mensagem é a sua união com Maria, 

a Mãe de Jesus, a quem chamava Mãezinha. Fruto desta união, 

Jesus convida-a para uma grande missão: a Consagração do Mundo 

ao Imaculado Coração de Maria. Foi uma missão difícil, pois 

encontrou muita resistência, mas conseguiu cumprir o desejo do seu 

Jesus. Em 31 de Outubro de 1942 o Papa Pio XII Consagra o Mundo 

ao Imaculado Coração de Maria. Alexandrina foi, e é, grande 

Missionária do Amor e Devoção a Maria. 

 O seu amor pelas missões leva-a a inscrever-se como membro 

da LIAM, do grupo de Balasar. Ela amava as missões e rezava muito 

pelos missionários. 

 O exemplo de Alexandrina é um apelo para todos nós. Todo o 

cristão é por natureza missionário. O mandato e envio de Jesus 

continua actual, e mais do que nunca nos nossos dias. Ninguém pode 

ficar indiferente. Jesus fundou a Igreja para continuar a Sua Missão. 

Levar a Boa Nova a Todas as nações. Todos somos convidados a 

cumprir o mandato de Jesus. 

 


