1

Actualidade da devoção ao Coração de Jesus
na perspectiva da
Beata Maria Droste
no dobrar do segundo milénio

1. INTRODUÇÃO
Vai há 100 anos que, nesta cidade do Porto, ao começar a
celebração da festa do Coração de Jesus, no dia 8 de Junho de 1899, a
Irmã Maria do Divino Coração deixou este mundo e foi ao encontro do
Senhor. (1)
Poucos dias antes, em 25 de Maio desse mesmo ano, o Santo Padre
Leão XIII publicara a Encíclica “Annum Sacrum” a preparar a Igreja para o
século XX, então prestes a terminar. Uma Encíclica importantíssima em que,
a pedido insistente e reiterado da Irmã Maria do Divino Coração, ido e
redigido aqui nesta cidade do Porto, o Papa anunciava oficialmente a
toda a Igreja a consagração do mundo inteiro ao Sagrado Coração de
Jesus, consagração que se efectuou de facto poucos dias após a sua
morte.
Cento e oitenta anos antes (2), uma outra figura de enamorada do
Coração de Jesus, foi Santa Margarida Alaquoque em Paray-le-Monial.
Dela se serviu o Senhor para, no seio da própria Igreja levantar um dique
ao Jansenismo que esquecia o amor salvador de Deus. No dealbar do
século XX, que iria anteceder e preparar imediatamente um novo milénio
da história, foi a Irmã Maria, de quem Deus se serviu, desta vez nesta
cidade do Porto, para falar a um mundo embebido em técnicas e
progressos, sem alma, sem calor, sem coração, de um Deus que tem
coração.
Passa sobretudo por aqui, segundo penso, a importância e a
actualidade da devoção ao Coração de Jesus e o grande significado
que, em tal sentido, pode e deve ter hoje a figura genial da Irmã Maria do
Divino Coração. Bem fez Paulo VI quando, 25 anos antes do dobrar do
milénio, em 1 de Novembro de 1975, (3) incluiu esta mulher no catálogo
dos bemaventurados e assim a apresentou ao mundo como mensagem
para o terceiro milénio da história. Mensagem que é um apelo à Igreja e
ao mundo para que todos voltem para o Coração de Deus revelado em
Jesus Cristo e n’Ele e por Ele descubram também o coração do homem,
de cada homem, como caminho por onde passa a salvação de Deus.
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2. TERCEIRO MILÉNIO À PROCURA DE CORAÇÃO
No século XX, que agora está a atingir o seu fim, o progresso, as
descobertas foram sem conta, a todos os níveis. Talvez foram mais
numerosas e mais espectaculares do que todas as havidas nos demais
séculos da história. E parece que elas vão mesmo continuar, no mesmo, ou
ainda em ritmo mais acelerado.
A inteligência humana revelou capacidades insuspeitáveis. O
homem revelou-se efectivamente como o grande demiurgo da história e
sente-se com razão orgulhoso de si próprio.
O mundo, como consequência de tal evolução e desenvolvimento,
tem tudo. Nunca houve tanta riqueza, comodidades, possibilidades de os
homens serem felizes. Dispõem de tudo ou quase tudo.
Contudo e a pesar de tudo, estamos muito longe de um mundo feliz.
Basta abrirmos os olhos e vermos o que no dia a dia se vai verificando à
nossa volta. Revoltas, injustiças, o economicismo galopante e escravizador
de tudo e de todos, as contestações, ameaças, explorações escandalosas
de uns pelos outros, as estruturas lupinas que se multiplicam aqui e além,
novas tiranias com novos tiranos que ninguém domina, alienações de todo
o género, racismos, fome em tantas partes do mundo como nunca houve,
o fosso sempre mais profundo entre ricos e pobres com uns poucos no luxo
e muitos outros no lixo, o desiquilíbrio ameaçador entre norte e sul, o
desemprego, contratos a prazo sem segurança, o analfabetismo, a falta e
a degradação da habitação, as famílias que se fazem e se desfazem, a
currupção, a todos os níveis, a droga, o desencanto, o desespero, os
suicídios sempre a aumentarem, os conflitos, o mal estar, as guerras como
nunca que surgem de repente, aqui e além, com mortos e estropeados
sem conta, refugiados aos montes, destruições, a corrida aos armamentos,
sempre mais sofisticados e mais ameaçadores, etc. etc. São realidades e
fenómenos que são quase todos criação marcadamente deste século
das luzes, como o foram também os campos de concentração mais
vergonhosos de toda a história, as explosões nucleares de Hiroxima e
Nagazáqui, os fornos crematórios, os Auschwitz e os Gulagues e outras
experiências que nos vieram bater à porta e enchem de medo, de
lágrimas, de sangue, de luto, de morte este findar de século e do milénio.
Tudo isto e muito mais que poderíamos apontar vem dizer-nos que
não basta o progresso, nem sequer a mera inteligência e o saber. É
urgente cultivar também o coração que tem andado e anda por aí
esquecido. Há que recuperar o coração se é que queremos ter futuro.
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3. CORAÇÃO À MEDIDA DO CORAÇÃO DE JESUS
No contexto do que vínhamos dizendo e à luz de um progresso que
tenha futuro, neste dobrar do século e do segundo milénio, torna-se
urgente alentar sempre mais o progresso do mundo. O mundo tem de
crescer. Por um lado é necessário tal progresso. O progresso é a lei da vida.
É a lei fontal que o Criador nos deixou desde o princípio: “Crescei e
multiplicai-vos” (4). Para isso é decisivo estimular e promover sempre mais a
inteligência humana. Ela é no homem uma participação da própria
inteligência divina (5). Entretanto, à inteligência do homem e ao seu
desenvolvimento há que juntar o coração, com tudo o que tal conceito
implica e significa. Trata-se do que Zubiri e outros pensadores designaram
como inteligência sensiente (6). Uma inteligência que fale cada vez mais e
se exprima sempre e só em palavras que sejam como é a palavra
substancial de Deus que todos ouvimos em Jesus Cristo. Dessa palavra de
Deus diz S. Tomás de Aquino que é uma palavra vinda até nós através da
pessoa de uma mãe e envolvida e a exalar amor: “ Verbum spirans
amorem” (7).
Foi para esta sinergia da inteligência e do coração, como caminho
de salvação do mundo, que nos apontaram a Irmã Maria do Divino
Coração e o seu apelo insistente dirigido ao Papa Leão XIII que há cem
anos ele ouviu. O apelo de consagrar, de entregar o mundo inteiro ao
Coração de Jesus. É um apelo a situar, dimensionar e pôr o mundo a
andar e crescer a partir do coração. De um coração humano a moldar
sempre mais pelo Coração de Jesus, tal qual Ele se nos revelou e revela no
Evangelho.
Um coração que é manso e humilde (8), um coração que se
compadece e tem compaixão (9), que se mete na pele do outro, que
chora com os que choram (10), que se aproxima e vai ter com os mais
pequeninos (11) com os últimos, que tem pena dos esfomeados (12), um
coração cuja lei é a misericórdia (13), com o amor como único
mandamento (14), com um programa que é lavar os pés, servir os outros
(15), enxugar lágrimas (16), confiança (17), perdoar até setenta vezes sete
(18) acabar com todos os medos (19) ouvir os aflitos (20) juntar-se aos
desanimados da história nos caminhos da vida (21) salvar o que anda
perdido (22) dar-se em alimento e fazer-se pão para todos (23) conhecer a
todos pelo nome (24) dar a vida para que os outros vivam (25). Passam por
aqui e por coordenadas semelhantes os caminhos do coração, de todo o
coração que quiser andar e viver à luz do Coração de Jesus.
Foi certamente num mundo assim a partir do coração que, há cem
anos, sonhou a Irmã Maria do Divino Coração quando pediu ao Papa
Leão XIII a consagração do mundo ao Coração de Jesus.
Sabemos que é assim porque, ela própria, como modelo e
paradigma de todos os enamorados do Coração de Jesus em toda a sua
vida, foi e viveu de olhos postos em cada momento no Coração de Jesus
como único programa e amor da sua vida.
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4. O PARADIGMA EXEMPLAR DA IRMÃ MARIA NA
REDESCOBERTA DO CORAÇÃO DE JESUS.
Neste primeiro centenário da morte da Irmã Maria do Divino
Coração e também da publicação da Encíclica “ Annum Sacrum “ de
Leão XIII a determinar a consagração de todo o género humano ao
Sagrado Coração de Jesus em Maio de 1899, é importante olhar de frente
para esta figura de mulher que, há cerca de 25 anos, o Papa Paulo VI, na
Festa de Todos os Santos, propôs como modelo para toda a Igreja.
Olhar para a Irmã Maria do Divino Coração é felizmente quase
instintivo, sobretudo nestas gentes do Porto que, há mais de cem anos se
habituaram a sentir a sua fragância, o seu encanto e também a sua
grandeza. Eu próprio experimentei o fascínio desta mulher quando, já em
criança e nos anos da minha adolescência, me habituei a passar com
tanta gente que, talvez como eu, nem sabíamos bem quem ela era,
sobretudo no dia 8 de cada mês, pelo cemitério de Paranhos. Era mesmo
um certo retemperamento espiritual. Senti-o de novo muito vivamente
quando me encontrei, quase sem o saber, na Praça de S. Pedro, naquela
manhã do dia 1 de Novembro de 1975, a assistir à suprema glorificação da
nossa Irmã Maria do Divino Coração, no dia grande da sua Beatificação.
Num momento histórico como este, neste dobrar do século e do
milénio, quando o amor anda tão arredado dos caminhos dos homens,
tão desqualificado e até degradado e profanado, num momento em que
esse amor se torna sempre mais decisivo como, única saída de salvação,
há que redescobrir o amor. Redescobri-lo na sua fonte que é o Coração
de Deus, revelado no Coração Sagrado de Jesus. Jesus que se fez homem
só para isso, para nos mostrar o amor insondável e inaudito de Deus pelo
mundo (26). É a partir desse rio imenso de amor que poderemos aprender
a amar sempre mais como Ele amou e ama sem medida (27).
A Irmã Maria do Divino Coração é um bom modelo nesta
caminhada, nesta aprendizagem do amor divino. Modelo na
redescoberta desta fonte, deste grande programa de amor que é a
Pessoa de Jesus e o seu Divino Coração. Descobriu-O ela logo na sua
infância (28). Encontrou-O ali onde Ele está no meio de nós, no Sacrário, na
Eucaristia (29).Sentiu o encadeamento e fascínio que dele se desprende
(30). Abriu-se a Ele com um amor esponsal (31). Deixou por Ele seu nome
de nobre família e trocou-O pelo nome do Divino Coração (32). O
coração, o amor de Jesus converteu-se na razão suprema, na única
direcção da sua vida, de tudo o que fazia, sonhava, dizia, idealizava,
escrevia e pensava (33). Basta lermos as suas cartas e veremos que foi
mesmo assim, até ao fim da sua vida (34).
Levada e conduzida sempre assim pelo amor do seu Esposo e
Senhor, a sua vida tornou-se um rio de amor cuja nascente foi sempre e só
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o Coração de Jesus. Deixou passar esse amor de Deus, o amor que se
revelou no Coração de Jesus por toda a sua vida que foi só um grande
acto de amor voltado para os que mais precisavam de sentir amor, o amor
de Deus. Já desde pequenina os seus pais (35), os seus irmãos, sobretudo o
seu Max (36) sentiram bem o desabrochar desse amor. Amor que vencia
todas as barreiras. Fê-la deixar até a sua própria família que muito amava
(37). Levou-a para uma Congregação voltada para gente perdida,
explorada, sem dignidade, cujo programa é o programa do Bom Pastor.
Tornou-a ali, na sua Congregação do Bom Pastor uma imagem viva do
próprio “Coração do Bom Pastor” (38). Bom Pastor, sempre no encalço da
ovelhinha perdida (39). Fê-la deixar a sua Pátria (40) Conduziu-a até junto
dos mais miseráveis (41). Pessoa oriunda de uma família nobre e de um
país da opulência, trouxe-a para um país que ela sabia de gente pobre
(2). Não a deixou ficar em Lisboa. Trouxe-a pela mão até ao Porto,
levando-a aqui e sempre ao encontro dos mais pobres desta cidade (43).
Pô-la sempre de olhos fixos nas pessoas mais carênciadas que aqui foi
encontrando (44), para elas pedia ajudas (45). Com todas sofria e chorava
os seus dramas (46).

5. CONCLUSÃO
A Irmã Maria do Divino Coração, nascida na Alemanha, vinda para
Portugal, é bem uma figura emblemática para esta nossa nova
comunidade europeia. É mesmo uma mensagem, como a designou ao
beatificá-la o próprio Papa Paulo VI (47). Uma mensagem a gritar e clamar
que a única verdade é o amor. É um clamor que parte desta cidade do
Porto que ela tanto amou (48). Cidade que deu o nome a Portugal,
cidade que é, neste momento, por coincidência a capital da nossa
cultura, cultura portuguesa que, segundo o próprio João Paulo II, tem
como nota predominante o coração (49), cidade donde partiu a histórica
iniciativa de consagrar o mundo ao Coração de Jesus (50). Que bom seria,
se desta cidade do Porto, partisse agora neste momento, um movimento a
promover que, logo que possível, se chegasse à canonização da Irmã
Maria do Divino Coração para a propor a seguir como mestra e modelo
da civilização do amor que a Jgreja anda aí a proclamar e a anunciar ao
mundo inteiro (51). Será efectivamente esta e só esta civilização do amor
que assegurará, neste dobrar do milénio, o futuro e a esperança para
todos nós.

† D. António Monteiro
Bispo de Viseu
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