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Introdução

Quando o Santo Padre Paulo VI, o Papa que haveria de beatificar a Ir. Maria do Divino
Coração, afirmou à Conferência dos Superiores Gerais das diversas Ordens e Congregações
que “ A Eucaristia é o maior dom do Coração de Jesus ”, centrava a nossa atenção
teológica e espiritual para os dois mistérios, o Coração e a Eucaristia, e ajudava-nos a
descobrir a relação íntima entre estas duas realidades. A Eucaristia é o maior dom do Coração
de Jesus pois é na Eucaristia que o seu amor, simbolizado no Coração, se dá todo a nós. Em
cada Eucaristia, como sacramento e sacrifício, em cada renovação do mistério Pascal do
Senhor, é todo o seu ser, todo o seu amor, que se dá à humanidade e à Igreja. É Ele, no dom
pleno e total de Si mesmo, corpo, sangue, alma e divindade, Deus verdadeiro e homem
verdadeiro, Verbo do Pai e Filho de Maria de Nazaré, que Se oferece e está real e
sacramentalmente presente em cada Eucaristia e em cada sacrário.
Enquanto nos outros sacramentos temos uma graça particular, no baptismo a graça de
ser filhos, na reconciliação a graça do perdão, etc. na Eucaristia temos o Autor da Vida e da
Graça, o Senhor Glorioso, que passou pela morte como expressão máxima do amor, mas agora
vive entronizado à direita do Pai. A Eucaristia, como sacramento do amor, actualiza no altar, o
amor do Pai, que nos dá o Pão do Céu, o amor do Filho que Se entrega até ao dom supremo, o
amor do Espírito que consagra e vivifica. Dádiva do amor trinitário, a Eucaristia coloca diante
de nós e faz-nos participar no Banquete do amor. E por isso mesmo, ela se torna cada dia, para
nós, escola do amor a Deus e ao próximo.
Quando os Santos Padres da antiguidade cristã, se debruçaram sobre o gesto da lança
que furou o lado do Senhor, na tarde de Sexta Feira Santa, viram com clareza que a água e o
sangue que saíram do lado aberto, do coração trespassado, eram símbolo do Baptismo e da
Eucaristia, a água baptismal e o sangue eucarístico. S. João Crisóstomo, nas suas catequeses
afirma: “Estando já morto Jesus, diz o Evangelho, e ainda cravado na cruz, aproximou-se o
soldado, trespassou-Lhe o lado com a lança e logo saíu sangue e água, água como símbolo do
Baptismo e sangue símbolo da Eucaristia. O soldado trespassou o lado, abriu uma brecha na
parede do templo santo e eu achei um tesoiro e alegro-me por ter encontrado riquezas
admiráveis. Foi destes sacramentos que nasceu a Igreja, pelo banho de regeneração e pela
renovação do Espírito Santo, isto é, pelo sacramento do Baptismo e pela Eucaristia que brotam
do lado de Cristo”. Sempre o mesmo pensamento ajudando a descobrir a preciosa realidade a
Eucaristia nasce do Coração de Jesus, ela é o maior dom do Coração do Bom Pastor.
Bernhard Haering, no livro “ O Coração de Jesus e a salvação do mundo”, estudando
a relação da devoção ao Coração de Jesus com a Eucaristia, afirma : “ Na história da nossa

devoção a Eucaristia e o Sagrado Coração estão estreitamente unidos” (1). E percorrendo as
grandes figuras desta devoção, desde S. João Evangelista, a Santa Gertrudes, a Grande, e Santa
Matilde, passando por S. João Eudes e Santa Margarida Maria Alacoque, procura ajudar-nos a
ver como em todos estes santos e escritores, o amor de Jesus, simbolizado no Coração, está
presente na Eucaristia. E, por outro lado, é na Eucaristia, na presença de Jesus, que queremos
louvar, reparar o Coração de Cristo, pois, como afirma Bernhard Haering: “ Que Jesus queira
estar sempre presente para nós no sacramento do Amor, é sinal do inseparável amor do seu
Coração” (2). Se é Ele, se é o seu amor que está presente na Eucaristia, é na Eucaristia, é
diante de Jesus Eucaristia , que podemos e devemos tributar-Lhe mais e melhor o nosso amor,
louvando, adorando, reparando o amor do seu Coração.

1º O mistério do amor do Esposo
A nossa Beata Maria do Divino Coração, por inspiração de Deus, pela leitura e
ensinamento dos livros de mestres e santos, entra nesta corrente de espiritualidade e assume
dum modo muito claro e muito profundo o amor à Eucaristia e ao Coração de Jesus como um
só amor. Na sua Autobiografia, a certo momento, a Beata afirma: “Fui crescendo à sombra
do Coração de Jesus e nunca pude separar a devoção ao Coração de Jesus da devoção ao
Santíssimo Sacramento. E nunca serei capaz de explicar como e quanto o Santíssimo
Coração de Jesus se dignou favorecer-me no santíssimo Sacramento da Eucaristia. O
Santíssimo Sacramento foi sempre para mim um céu, e quase sempre se me representava
Nosso Senhor na posição daquela imagem (da capela da casa dos pais). O Coração de
Jesus, na Sagrada Eucaristia, era o sol radiante que me atraía a Si, me iluminava e me
fazia arder de amor. A maior parte das graças que recebi foram ou à Sagrada
Comunhão ou diante do Santíssimo Sacramento exposto, mas muitas vezes em relação
com qualquer festa ou imagem do Coração de Jesus” (3). O pensamento da Beata é
clarividente, pois encontra o mesmo Jesus no mistério da Eucaristia e no Coração do Redentor.
é o mesmo amor, a mesma vida, o mesmo Mestre, que a Beata encontra na sua oração e na sua
intimidade com o Senhor, nos dois mistérios, nas duas manifestações do mesmo amor.
O Senhor Jesus como Mestre Divino, vai ensinando a nossa Beata, vai-a atraindo a Si,
vai-a identificando consigo, vai-a convidando à imolação, ao sacrifício, à reparação, mas tudo
isto se passa habitualmente na união com Ele no mistério da Eucaristia. É por esta
experiência, tão íntima e tão fecunda, que a Ir. Maria do Divino Coração, escreve nas suas
notas íntimas: “ Quem poderá compreender os mistérios que Deus encerra na Sagrada
Eucaristia, os mistérios que Ele opera numa alma? Quem poderá penetrar no convívio
íntimo de Deus com uma alma? Ó meu salvador! Quanto Vos não devo por todos os
benefícios que me tendes liberalizado na Santíssimo Sacramento! Atraí-me sempre a Vós
mais e mais, e deixai-me estar escondida em Vós, convosco e por amor de Vós ... Quando
está próximo o Corpo de Deus, sinto-me impelida, de modo assaz particular, a retribuir a
Nosso Senhor amor com amor. Jamais poderei exprimir aquilo que, desde a infância,
devo ao Santíssimo Sacramento. A bem dizer cresci à sombra do altar, e Nosso Senhor
nos seus Tabernáculos tem velado por mim desde a minha tenra juventude
prodigalizando-me seus favores e atraindo-me a Ele” (4). A Eucaristia à sombra da qual
nasceu e cresceu, o sacrário diante do qual rezava horas seguidas, Jesus, o Esposo que a
ensinava e convidava para a imolação, são o centro da sua existência. Parece não haver página
da sua Autobiografia, conferência dada às Irmãs da Comunidade, ou cartas enviadas a tão
variada espécie de pessoas, em que a Beata não acentue a centralidade da Eucaristia na sua
vida cristã e, depois, na sua consagração religiosa. Ela vive dum modo, que me atrevo a
chamar iminente, o ensinamento do Vaticano II quando nos diz que: “na Santíssima Eucaristia
está contido todo o tesoiro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão

vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada pelo Espírito Santo. Por isso a
Eucaristia aparece, continua o Concílio, como fonte e coroa de toda a evangelização. Como
centro da assembleia dos fiéis” (5) E, na Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a
Sagrada Liturgia, afirma que a Igreja encontra na Eucaristia: “ sacramento de piedade, sinal de
unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de
graça e nos é dado o penhor da glória futura” (6). E não falta no Concílio um convite à
adoração, à visita e ao colóquio pessoal com a Sagrada Eucaristia (7).
A Beata Maria do Divino Coração mergulha a sua vida espiritual, diriamos mesmo, a
sua intensa vida mística, no mistério eucarístico. Podemos afirmar que ela foi “uma mística da
Eucaristia”. Parece que toda a sua vida gravita à volta da Eucaristia onde ela encontra sempre
o mistério do Coração de Jesus e o seu amor. Por isso afirma na sua Autobiografia: “ Nosso
Senhor fez-se o meu Mestre, e à Comunhão e principalmente nos dias em que o
Santíssimo Sacramento estava exposto Ele dignou-Se ensinar-me e consolar-me. Não
encontro termos para poder explicar o que o Coração de Jesus Sacramentado foi para
mim. Os dias das Quarenta Horas, assim como as Quintas Feiras Santas eram dias
cheios de graças. Ah! Se a Igreja paroquial de Darfeld pudesse contar o que se passou lá
entre mim e Ele! Que horas tão felizes! Senti-me abrasada no fogo do amor divino”(8).
Mais uma vez a Beata nos segreda a intimidade com Jesus Eucaristia que a ensinava,
consolava, enchia de graças e dons, a fazia caminhar para a união mística, como sua verdadeira
esposa. É por isso que se atreve a confidenciar-nos o seguinte; “ Acabei de comungar, toda
unida com Nosso Senhor, embriagada com as delícias do seu Coração, quando Ele me
disse, não com uma voz que ressoasse aos meus ouvidos, mas com aquela voz interior que
então ainda não conhecia, mas hoje me é tão familiar: Tu hás-de ser uma esposa do Meu
Coração” (9). Agora essa voz familiar, vai-a tornando, de verdade, a sua esposa, a sua
confidente, aquela com quem Ele faz uma comunhão e uma unidade cada vez maior, mais
envolvente, fazendo-se cada vez mais “um” com Ele. É esta intimidade que Santa Teresa de
Ávila expressa na última morada do Castelo Interior, quando afirma que nesse estado
espiritual “a alma já não é alma mas é Deus”. A alma, pela graça da união ao Senhor, fica
divinizada. Foi este processo de crescimento espiritual que se foi desenvolvendo na vida da
Beata Maria do Divino Coração. É tudo, através da presença do Esposo Divino, no Santíssimo
Sacramento da Eucaristia. Realiza-se dum modo iminente, a permanência que Jesus tinha
prometido àqueles que O recebessem: “Quem come a Minha Carne e bebe o Meu Sangue
permanece em Mim e Eu nele” (10).

2º O Coração do Bom Pastor
Para a Beata Maria do Divino Coração é claro que o mistério do Coração de Jesus é
algo essêncial para a sua fé, a sua oração, a sua vida espiritual, a sua oblação com Ele como
vítima que quer colaborar na salvação do mundo. De facto a vocação de cada cristão e de cada
cristã é ser “redentor e redentora” com Cristo Redentor. Mas o que realizou a nossa redenção
foi o amor. Só o amor salva, converte, liberta e redime. e esse amor está simbolizado no
Coração de Jesus amor divino enquanto Ele é verdadeiro Deus, amor humano enquanto é
homem verdadeiro. É no Coração de Cristo que a Beata encontra a solução para a sua vida
pessoal e para a vida do mundo. O próprio Jesus, nas diversas manifestações e ensinamentos,
vai conduzindo a Ir. Maria Droste, no conhecimento cada vez mais íntimo das riquezas
inefáveis do amor, que estão contidas no seu Coração. Para ela o Coração Divino é o centro
das atenções, dos diálogos, da entrega e da oblação que faz de si mesma. A sua vida está
centrada no Coração do Bom Pastor e, por isso, quanta alegria sentiu quando lhe deram como
nome, na vida religiosa, Irmã Maria do Divino Coração. Desde pequena, muito cedo ainda,

nos inícios da sua caminhada espiritual, o Coração de Jesus, era para ela o tesoiro, o enlevo, o
encanto.
Numa conferência pronunciada aqui no Porto, à sua Comunidade, no dia 8 de Junho de
1895, precisamente quatro anos antes da sua morte, a Superiora da Comunidade afirmou: “O
nosso adorável Salvador, na sua Infinita Bondade, diz que é na devoção ao Sagrado
Coração que as almas religiosas encontrarão bençãos e uma particular protecção ... O
nosso Salvador uniu-Se à natureza humana, adoptou também um coração humano. A
nossa natureza humana, unida à natureza divina é o objecto da nossa adoração ... Nós
adoramos e veneramos assim o seu Sagrado Coração que bateu durante 33 anos por nós.
É, pois, por excelência, o coração o orgão do amor. Nós veneramos também, na devoção
a este Sagrado Coração, a infinita caridade em que Ele se inflamou por nós. Ele mesmo
disse a Santa Margarida Maria que o seu Coração em nada se poupa para mostrar aos
homens o seu amor. A primeira coisa que devemos fazer é estudar e conhecer cada vez
mais este Coração adorável, esta fornalha ardente de caridade, este oceano de
misericórdia”(11). Neste admirável texto, repleto de ensinamento teológico e espiritual, a
Beata Maria leva-nos a descobrir as raízes profundas da devoção ao Coração de Jesus. Este é,
de verdade, o orgão do amor, o símbolo do amor. E, nesta maneira de se exprimir, a Beata é
fiel a todo o ensinamento bíblico e a toda a tradição e ensinamento da Igreja.
Na sua Autobiografia, a Ir. Maria Droste vai dar-nos outros ensinamentos que nos
podem ajudar a aprofundar o que para ela era essêncial na devoção ao Coração de Jesus Cristo.
Ouçamo-la: “Eu estava na manhã da festa do Coração de Jesus a rezar na capela, diante
daquela imagem que já em criança tanto amava... O Santíssimo Sacramento estava
exposto. A imagem no meio das flores e velas estava perto do altar, ao lado do
Evangelho, de modo que quando eu estava a rezar diante da imagem via também com o
mesmo olhar a Sagrada Hóstia na custódia. Digo isto, porque já no princípio expliquei
que nunca pude separar o Coração de Jesus da Sagrada Eucaristia, pois aqui está
verdadeiramente presente aquele Santíssimo Coração, como parte do preciosíssimo
corpo de Nosso Senhor. A imagem mostrava aos olhos corporais o que a fé mostrava aos
olhos da alma, e o meu coração estava abrasado nas chamas do divino amor”(12). Os
olhos da alma, usando a expressão da nossa Beata, viam na Eucaristia o Coração que a
imagem representava. Mas o sacramento do amor era para ela, expressão máxima, do Coração
de Jesus, ou seja, era o mesmo amor, presente na Eucaristia e no Coração de Cristo, como duas
realidades que se fazem uma, dois mistérios que se fazem um, dois amores que se fazem um
só.
Amor por amor
Destas considerações a Beata tirava vários ensinamentos. Um deles é que “amor com
amor se paga”, se retribui. Pensar, meditar, ter devoção ao Coração de Jesus foi sempre apelo a
um amor cada vez maior a Ele e aos irmãos. Na conferência pronunciada aqui no Porto que
citámos acima, a Irmã Maria Droste, afirmou às suas Irmãs de Comunidade: “ Ele nos amou
imolando-se por nós. Ele deu-Se todo a nós. A sua vida inteira foi consagrada à nossa
salvação e, mesmo depois da morte, deixou abrir o seu Coração adorável para que
encontremos nele um lugar de salvação e de repouso... Rendamos-Lhe, pois amor por
amor, é isto que Ele pede novamente. Mas um amor generoso, um amor desinteressado, e
assim encontraremos a fonte da nossa felicidade e a perseverança no caminho da
perfeição. É a isto que eu queria incentivar-vos hoje, neste mês do Coração de Jesus.
Sede generosas para com o nosso Mestre, dai-Lhe tudo, como Ele se deu todo a nós e
consolareis o seu Coração, tornar-vos-eis felizes a vós mesmas e perseverareis nas

virtudes”(13). A Beata entendeu bem o ensinamento de S. Tomás de Aquino, que nos disse
que “a devoção leva à imitação daquele a quem rezamos”. Amor por amor, amar porque Ele
nos amou, amar à sua semelhança, aprender com o Mestre a arte divina de amar. E, depois, tira
algumas conclusões: amando assim não só se consola o Mestre e Senhor, mas encontra-se o
caminho da verdadeira felicidade e, ao mesmo tempo, o progresso nas virtudes. Amando
seremos mais felizes e mais santos. É esta graça que, para a Beata, se consegue com a devoção
ao Coração de Jesus.
Amor e dor
Outro ensinamento que que a Beata tira das suas considerações sobre o Coração de
Jesus é este: “ Compreendi cada vez mais que a devoção ao Coração de Jesus é
inseparável do sofrimento, do sacrifício, e Nosso Senhor chamou-me cada vez mais ao
caminho do sofrimento. Eu suspirava pelos sofrimentos e cada vez com mais amor.
Passei um verdadeiro martírio por causa desta sede de sofrimentos que Nosso Senhor me
inspirava e que me ia sempre aumentando. Sentia cada vez mais o desejo de reparar os
ultrajes feitos ao Santíssimo Coração, e de sofrer pela conversão dos pecadores”(14). Este
texto da Autobiografia da Beata abre-nos outros horizontes da devoção ao Coração de Jesus.
Não é por masoquismo, não é apreço da dor pela dor, do sofrimento pelo sofrimento, pois seria
desumano e anti-cristão, mas trata-se de ir percebendo que o amor de Deus, o amor do Verbo
Encarnado, passou pela dor e pela cruz. daqui se conclui que o nosso amor por Ele deve passar
pelo mesmo caminho. Quem ama de verdade o mistério do amor, percebe quão alto e
maravilhoso é o valor da dor, unida a Ele, o Crucificado, o Coração d’Aquele que foi
esmagado por causa dos nossos crimes. Quem ama alguém a sério dispõe-se logicamente a
sofrer por essa pessoa, a partilhar suas dores e sofrimentos. Ver maguado e ofendido o
Coração de Jesus, d’Aquele que a Beata amava com todas as forças da sua alma e do seu
coração, ver que Ele não é amado, sentir que o pecado é traição ao amor divino, levava-a a
querer sofrer com Ele, por Ele, n’Ele. Por outro lado, conduzida por um verdadeiro amor
fraterno, sofre por causa dos seus irmãos que deseja ver convertidos e salvos. À paixão pelo
Coração d’Aquele que é a vítima dos pecados dos homens, correspondia a paixão pelos
homens e mulheres que deseja ver salvos e convertidos. Quando se ama a sério, sofre-se pelo
mal, pela dor, pelo pecado, pela sorte dos outros. E quanto maior é o amor, maior é o
sofrimento por não amar, maior é o sofrimento por aqueles que não amam, maior é o
sofrimento por ver que Jesus não é amado.
Muitos anos depois deste texto da nossa Beata, o grande teólogo Karl Rahner, ao falar
a sacerdotes àcerca do mistério do Coração de Jesus, leva até ao mesmo limite a sua reflexão,
quando afirma: “ O Coração de Jesus é o coração do mundo, o centro onde se entrelaçam, mas
sem se misturarem, Deus e o mundo, a eternidade e o tempo, a vida e a morte, a palavra de
Deus e a resposta do homem... Tal é o Coração trespassado que o Padre amanhã encontrará
sobre os caminhos da sua existência... É então que a consciência da sua rotina e da sua
sonolência de funcionário eclesiàstico o fará sem cessar sobressaltar, que o medo de ser infiel
à sua vocação, que é ao mesmo tempo missão e graça, trespassará o seu coração e saindo de si
próprio, ele correrá a refugiar-se junto d’Aquele que é a nossa esperança e o nosso futuro, com
esta oração nos lábios: Pelo Teu Coração, Senhor, a Tua graça faça de mim um homem de
coração trespassado, pois será somente deste modo, que eu serei Teu sacerdote” (15). O que o
Padre Rahner diz para os sacrdotes, podemos e devemos dizer para cada cristã e cada cristão.
Todos, movidos pelo Espírito Santo, sentiremos em nós, que é preciso ter o nosso coração
trespassado por sentir que Deus não é amado, que os seus mandamentos não são cumpridos,
que o homem criado à sua imagem e semelhança, é ofendido na sua dignidade. Enquanto
houver pecado, os corações dos homens e das mulheres que contemplam o amor e o

sofrimento do Verbo do Pai, o Coração trespassado do Bom Pastor, continuarão a ser
trespassados pela dor de não amarem tanto como Deus merece e os homens precisam.
É neste sentido que o teólogo Haering afirma: “A devoção ao Coração de Jesus é
inseparável da dor profunda pela ofensa infligida a Deus pelo pecado. Hoje é mais do que
nunca necessário olhar com fé e prestar atenção a tal dimensão que se exprime no
arrependimento, sentido na dor pelos pecados de toda a humanidade e no desejo de satisfazer e
expiar” (16). Se o pecado continua, afirmaria a nossa Beata, tem que continuar a dor que ama e
que repara, que procura consolar Jesus e fazer um mundo mais justo, mais fraterno, onde haja
menos guerra, menos fome,menos mentira, menos injustiça. E o teólogo Haering continua: “
Os verdadeiros devotos do Coração de Jesus não sómente desejam aprofundar e purificar, sem
descanso, o próprio amor pelo Senhor a fim de restaurar-se nas fontes da salvação. Eles
desejam, sobretudo, ver Deus amado pelos homens. Envolvidos neste amor, continua Bernard
Haering, Vêem com desânimo o perigo que um mundo sem amor corre o risco de ‘morrer
congelado’, e procuram fazer o possível para que o amor do Coração Divino conquiste e
transforme o maior número de pessoas” (17).
Os mais pobres, os mais doentes, os mais abandonados, como as jovens que tinha em
casa, os que mais sofrem, eram sempre os mais predilectos do coração da Beata Maria do
Divino Coração. Ela conseguia descobrir a pessoa de Jesus, o seu Esposo, na pessoa de cada
mulher e de cada homem, de cada uma das suas jovens, muitas delas abandonadas pela família
e a sofrer a ausência do carinho familiar, tendo bem presente o discurso de Jesus àcerca do
juízo final: “ Eu tive fome, tive sede, estava nu, estava preso e doente e tu amaste-Me” (18). E
a Irmã Maria Droste parecia amar com o Coração do próprio Jesus, tal era a sua caridade, a sua
delicadeza, a sua generosidade, o seu espírito de serviço, a sua dedicação sacrificada e
desinteressada.
Apóstola do Coração Divino
Uma terceira conclusão que podemos tirar dos ensinamentos da Beata Maria do Divino
Coração, é a necessidade de nos tornarmos apóstolas e apóstolos do Coração de Jesus. Quem
O conhece não pode deixar de falar d’Ele, de O dar a conhecer, de O fazer amar, de ajudar a
que todos O amem, venerem, louvem, reparem. Assim se passou na vida da Beata, assim deve
ser na vida de cada cristã e de cada cristão que descobriu o amor do Coração de Jesus. De facto
o conhecimento leva à devoção, mas esta se é bem vivida, conduz a um audacioso e fecundo
apostolado.
Deus, nos seus desígnios de amor, quer na história da salvação, que chegou até nós
através da Sagrada Escritura, quer na história da salvação que vai realizando cada dia no meio
dos homens, escolhe certos instrumentos, para fazer chegar até nós as maravilhas do seu amor.
A nossa Beata, no meio desses desígnios insondáveis de Deus, foi o instrumento escolhido
para, mais uma vez e com matizes diferentes, ser a apóstola do Coração de Jesus. Já o vinha
sendo ao longo da vida, quase desde criança. Já o tinha sido desde que entrou na Congregação
do Bom Pastor junto de todas e todos com quem falava e convivia. Acerca deste apostolado
muito se poderia escrever e referir aqui, mas fiquemo-nos só, pela acção da Irmã Maria junto
do Papa Leão XIII, transmitindo os pedidos do Coração de Jesus.
Na carta que escreveu ao Papa a 8 de Dezembro de 1898, ela afirma, entre outras coisas
o seguinte: “ Reconheci os desejos ardentes que Ele tinha de ver o seu adorável Coração
cada vez melhor conhecido e mais glorificado, e espalhar em todo o mundo as suas
bençãos e liberalidades. Quis Ele escolher a Vossa Santidade, prolongando-lhe a vida, a
fim de poder prestar-Lhe esta honra, consolar o seu Coração ultrajado e atrair sobre a

sua própria alma aquelas graças de eleição que fluem daquele Coração Divino,
manancial de todos os dons, centro de toda a paz e felicidade... Sinto-me indigna de ser
eu quem comunique tudo isto a Vossa Santidade, mas Nosso Senhor... deu-me ordem
terminante de escrever de novo a Vossa Santidade sobre este assunto” (19). Sabemos
como as suas cartas tiveram influência no Santo Padre e, como ele próprio confidênciou aos
pais da nossa Beata, era devido a essas cartas qe estava decidido a consagrar o mundo ao
Coração de Jesus. Por estas razões, o Senhor Dom Armindo Lopes Coelho, Digmo Bispo do
Porto, que preside a esta Sessão Solene, escreveu, referindo-se à acção da nossa Beata: “Mas
ela foi acima de tudo a promotora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a apóstola da
Consagração do Género Humano ao Coração de Jesus. A diplomacia pontifícia fala de
ocasião e de motivo para convencionar que a Ir. Maria não foi motivo mas ocasião para o
Papa leão XIII consagrar o mundo ao Coração de Jesus... A consagração do mundo era por
isso a consagração da vida, devoção e zelo apostólico da Beata Maria, no gesto do Papa três
dias após a morte daquela que está na origem e no processo deste acontecimento. Esta
consagração do mundo, se não era motivada ( para não fugirmos da expressão
convencionada oficial), era sem dúvida ocasionada pelo pedido insistente que esta Apóstola
do Coração de Jesus fez chegar às mãos e ao coração do Romano Pontífice” (20).
Todos os devotos do Coração de Jesus, todos os devotos e amigos da Beata Maria do
Divino Coração sentirão, sem dúvida, o desejo de renovar sem cessar o seu empenho, o seu
entusiasmo em serem apóstolos do Coração de Jesus, apóstolo do amor do Coração do Bom
Pastor. com a palavra, com a escrita, mas sobretudo com a vida, serem testemunhas vivas do
amor do Coração de Jesus. Se muitos hoje afirmam que esta devoção está ultrapassada, que é
uma “velharia” do passado, é urgente que, à imitação da Irmã Maria Droste, sejamos, de todos
os modos ao nosso alcance, apóstolas e apóstolos do Coração Divino. Creio que é isso mesmo
que estamos fazendo, aqui, com esta Sessão Solene.
A leitura e a meditação dos escritos da nossa Beata poderão ser preciosa ajuda no
crescimento, não só do amor à Eucaristia e ao Coração de Jesus, como da própria santidade
das nossas vidas. Com ela, ao jeito dela, aprenderemos com a Eucaristia, sacramento de amor,e
com o Coração de Jesus, orgão desse mesmo amor, a amar mais e melhor, a fazer da nossa
vida uma sinfonia de amor. Se o coração é o símbolo universal do amor, precisamos de saber
usá-lo como instrumento duma nova e eficaz evangelização. Que não nos falte a audácia, a
determinação, o desejo de não ver o mundo “morrer congelado” porque lhe falta, através das
nossas vidas, a amor do próprio Coração de Deus.

Conclusão
1º - Se a devoção deve levar à imitação, todos precisamos de aprender a imitar a Beata
Maria do Divino Coração, no seu amor à Eucaristia, no tempo e no modo como rezava a Jesus
Eucaristia, na maneira audaciosa como era apóstola da Eucaristia, no grau elevado como foi
uma “mistica da Eucaristia”. Se a Eucaristia é o centro da vida cristã, se o recente Congresso
Eucarístico Nacional coloca diane de nós, “Jesus Único Salvador, Pão Vivo, para um mundo
novo”, todos temos de intensificar o amor, o culto, a devoção a Jesus Eucaristia.
2º - Precisamos todos, com a Irmã Maria Droste, redescobrir o Coração de Jesus
Sacramentado, intensificar nas nossas vidas um culto e uma devoção, consciente e
amadurecida, ao Coração de Jesus, que se revela dum modo iminente no sacramento da
Eucaristia. Se Ele próprio colocou o seu Coração como modelo de vida cristã, de santidade,
quando afirmou: “ Aprendei de Mim que sou manso e humilde de Coração” ( Mt 11,29), só no

seu Coração encontraremos a solução para os problemas do mundo, só d’Ele, como tantas
vezes tem afirmado o Papa João Paulo II, nascerá a civilização do amor.
3º - Com estas efemérides todos somos convidados a renovar a nossa consagração ao
Coração de Jesus, a sermos apóstolos dessa consagração, quer a nível pessoal, quer familiar,
quer das paróquias e das instituições. E fica-nos a esperança que o Santo Padre, por ocasião
deste centenário, chame a atenção da Igreja e do mundo, para a Consagração do Género
humano realizada pelo Papa Leão XIII, faz amanhã 100 anos.
4º - Finalmente um desejo ardente, um sonho, um grito de alma e de coração: que este
duplo centenário, que a redescoberta da devoção ao Coração de Jesus, que o amor à Eucaristia,
que a oração mais intensa através da intercessão da Beata Maria do Divino Coração, apresse,
quanto antes, o momento alegre e, sem dúvida, muito fecundo para a Igreja, da sua
canonização.

Dário Pedroso, s.j.
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