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( Nos 25 anos de Consagração da Igreja do Coração de Jesus - Ermesinde)

Toda a Igreja Católica celebra no dia de hoje a Solenidade do Coração de Jesus. Nós
recordamos aqui os 25 anos da consagração desta igreja construída para cumprimento dum voto da
Ir. Maria do Divino Coração, e disso nos alegramos com toda a Congregação das Irmãs do Bom
Pastor. Mas, nesta igreja que ela também desejaria ter construído, assinala-se agora a beatificação e
venera-se o corpo daquela religiosa estrangeira, cuja vida ficou profundamente ligada ao povo da
cidade do Porto e está realmente emblematizada pela devoção ao Coração de Jesus. É um facto que
sem sentimento não há devoção, mas esta tem de ser dirigida por ideias-forças, onde o poder de
Deus, a liberdade de espírito e a dignidade humana se associem. Estes três elementos constituem o
triplice arnês de que a Ir. Maria do Divino Coração se revestiu para construir e viver o seu amor a
Jesus, a sua dedicação à Igreja de Cristo e o seu serviço à comunidade humana da nossa terra.
A festa do Coração de Jesus é recente, uma instituição que resulta da aparente mentalidade
romântica moderna, tendo sido introduzida no Calendário da Igreja Universal apenas em 1856 pelo
Papa Pio IX, embora já antes tivesse sido reconhecida por Clemente XIII (1765).
Diga-se que a devoção ao Coração de Jesus juntamente com a do Coração Imaculado de
Maria, foi em pleno século XIX um meio providencial de renovação da vida cristã, abalada pela
onda de anticatolicismo das revoluções liberais e pelo idealismo da Liberdade, Igualdade e
Fraternidade da Revolução Francesa. À luz dessas cocordenadas e no meio da barafunda
revolucionária então criada, exaltava-se a independência da razão humana frente à revelação divina,
faziam-se revoluções políticas e reclamavam-se direitos sociais, mas esquecia-se a misericórdia, a
caridade, o amor, aquilo, enfim, que no homem é sacramento do divino, contém os vestígios da
nossa dignidade sobrenatural e demonstra um pouco a existência do céu e da terra.
Devemos, todavia, reconhecer que foram homens cheios de fé e de ardor apostólico, místicos
cristãos muito mais antigos que descobriram e evidenciaram o amor do e ao Coração de Jesus:
S. Paulo, o perseguidor feito vaso de eleição para o apostolado, fez do amor de Cristo o lema
da sua vida de fé, a bandeira da sua acção, o motor da sua missionação: “Vivo no amor de Cristo,
Filho de Deus que me amou e se entregou por mim”. (Gal. 2,20)
Santo Agostinho, que na juventude tinha profanado de forma pecaminosa o amor humano,
exclama convertido e inflamado no amor de Deus: “ó beleza tão antiga e sempre nova, quão tarde Te
conheci, quão tarde te conheci”!

No séc. XIII, Santa Gertrudes de Helfta, também chamada a Grande, monja beneditinocisterciense, continúa e valoriza a onda mística alemã das beneditinas de Santa Ildegarda de Bingen
(séc XI), e Santa Matilde de Hackeborn com a sua doutrina da elevação do coração. O atributo
emblemático de Santa Gertrudes nas esculturas mais conhecidas e divulgadas entre nós é um coração
aberto no lugar do peito, dentro do qual está Jesus Menino, que lhe teria dito numa visão: “In corde
Gertrudis invenietis me = No coração de Gertrudes Me encontrareis”.
Será, porém, no séc.XII, que através das revelações de Santa Margarida Maria Alacoque
(1673/75) se difundirá, em definitivo, o culto do Coração de Jesus.
No fundo, o que esta solenidade põe em evidência é o amor misericordioso e gratuito do
nosso Deus na Pessoa de Seu amado Filho Jesus, que, “por nós, homens, e para nossa salvação,
desceu do Céu” e morreu na Cruz com o Coração, premonitoriamente, atravessado pela lança de um
soldado. A esta doutrina se oporão sempre as forças do mal e todos aqueles que, através de
ideologias e heresias, querem afirmar apenas o primado do humano ou inculcar a ideia de um deus
vingativo e rigorista que mais que pai amoroso é juiz implacável. Assim fizeram o protestantismo
(séc. XVI) e o jansenismo (séc. XVII) que contou com as religiosas de Port-Royal (Madre Angélica)
de quem se dizia que eram “puras como anjos e orgulhosas como demónios”.
Na realidade, a devoção ao Coração de Jesus põe em cheque a visão pagã dum deus
justiceiro, que esvazia o amor e a misericórdia do Deus de Jesus Cristo. Pelo contrário, esta devoção
cristã evidencia a própria História da Salvação, o papel salvífico de Jesus, a “bondade e a
misericórdia dO Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo”.
É portanto, à luz da Teologia Bíblica e das lições da História da Salvação (A.T. e N.T.) que
devemos apreender a verdade e o proveito espiritual da Devoção ao Coração de Jesus como
emblema ou símbolo do amor de Deus pela Humanidade. Como que, em contraponto, seria preciso
sublinhar o pecado do homem para realçar o amor de Deus. De resto, esta é a crença fundamental do
homem bíblico desde as primeiras páginas do livro do Génesis onde, ao optimismo de Deus, se opõe
a desobediência e maldade do homem. A partir daí e até à redenção de Jesus Cristo, a História da
Salvação é um dramático movimento quaternário em que o homem peca, Deus castiga, o homem
arrepende-se e Deus perdoa.
A Incarnação de Jesus na plenitude dos tempos é a prova suprema do perdão de Deus, a
demonstração sublime do seu amor: “Deus enviou o Seu Filho” (Gal. 4.4); “Não há maior prova de
amor do que dar a vida pelos que amamos” (Jo. 15,13), por isso, antes de morrer, no discurso do
adeus, Jesus deixa em testamento aos discípulos de todos os tempos o imperativo do amor:
“Permanecei no Meu amor”! (Jo. 15,9). Foi isto que nos transmitiu o discípulo amado, aquele que na
Última Ceia reclinou a sua cabeça cansada sobre o peito ardente de Jesus, ouviu as ressonâncias
íntimas daquele Coração amargurado e fez a experiência do seu amor infinito.
Na Bíblia, o termo “coração” aparece aplicado a Deus e ao homem, quase sempre associado
ao verbo “ser compassivo” e, por isso, ligado ao substantivo AMOR que, no campo semiótico,
traduz a ideia de bondade, graça, favor. No A.T, há um binómio que emblematiza a atitude de Deus
para com o seu povo e para com o homem. Em geral traduz-se por “Bondade e Fidelidade”, e estas
palavras podem ser a divisa ou lema do Coração de Deus em relação ao seu povo eleito no A.T..
De facto, a ideia de “Bondade e Fidelidade” é o raio-vector da eleição de Israel por Javé, é o
fundamento e a garantia da Aliança de Deus com o seu povo. Isso pode verificar-se bem no Salmo
88, onde se afirma a promessa de Deus à casa de David e se dá uma lição sobre o messianismo real
davídico. Também se associam bondade e misericórdia, o amor matrimonial e fiel de (2,21): “Arras
do noivo à sua amada”. Deus é esposo. Por isso, Deus apresenta-se sob várias imagens.

Aos nossos ouvidos, habituados à oração dos Salmos, não deixa de ressoar constantemente,
quer na Liturgia das Horas quer na celebração da Eucaristia, o estribilho salvífico: “O Senhor é um
Deus clemente e compassivo, paciente e cheio de misericórdia e fidelidade” (Sl 85, cfr. Ex. 34). Daí
falar-se até das visceras de misericórdia do nosso Deus, como se Deus fosse Mãe.
Toda esta doutrina do amor misericordioso de Deus se concretizará no N. T. com a dádiva de
Jesus á Humanidade (I Jo. 4,9). Nele se vê claramente como “Deus é Amor!” (I Jo. 4,8). S. Paulo
poderá afoitamente dizer: “Vivo na fé do Filho de Deus que me amou e Se entregou a Si mesmo por
mim” (Gál. 2,20; Ef. 5,2; cfr. Rom. 5,5). O gosto pelos emblemas materializará essa verdade
teológica no “Coração de Jesus” trespassado pelo soldado e a sangrar.
A Bíblia só uma vez fala do Coração de Deus, quando da consagração do Templo de
Salomão: “Meus olhos e meu coração estarão nele (Templo) para sofrer”. São porém, multidão, as
vezes que fala do coração do homem; há mesmo uma teologia do coração do homem, enquanto
elemento de procura e de encontro de Deus: “Alegra-se o coração dos que procuram o Senhor” (Sl.
104,3 ) ou, então, de recusa e pecado: “Disse o ímpio no seu coração: não há Deus”. (Sl. 13,1; 52,1;
Jer. 11,8).
No A. T. à “Bondade e Fidelidade” de Deus, o homem devia responder com obediência e
sujeição à sua vontade e aos seus mandamentos. Por isso, verbos como ouvir, obedecer, observar,
servir, constituem um vasto leque semântico a exprimir o comportamento do povo fiel à Aliança do
seu Deus. Isso define a prontidão do Patriarca Abraão em sacrificar o seu filho, exemplo perfeito do
homem obediente a Deus. “Agora eu sei que temes o Senhor”, dir-lhe-á Deus depois da prova do
sacrifício de Isaac (Gén. 22,12). Igual fidelidade exige Josué ao renovar em Siquém a Aliança do
povo com Deus depois da conquista da Terra Prometida (Jos. 24) e onde toda a gente repete várias
vezes o verbo “servir” para significar o seu compromisso com a Bondade e a Fidelidade de Deus.
O mesmo fará Esdras a quando do regresso do Cativeiro de Babilónia e restauração do Templo de
Jerusalém (Ne. 8) e o povo assentirá dizendo : “Amen, Amen”. Na verdade, todo o compromisso do
homem com Deus passa pelo coração.
No A.T.como no N.T., para os semitas, o coração é o orgão central da vida humana, a sede
dos pensamentos e dos afectos e de toda a gama de comportamentos que isso determina, quer dizer,
o centro das operações intelectuais e das decisões morais, dos actos bons e dos maus. Daí a
associação ciência/virtude ou ignorância/pecado. O coração distingue e faz a triagem do homem fiel
ou infiel a Deus e classifica como “recto de coração” o justo (Ex. 28,31) e como “perverso de
coração” o pecador, aqueles que têm “coração de insensatos” (Prov. 13,7).
O amor dos cristãos a Deus não pode ser um amor platónico, um devaneio passional. O N.T.
põe no nascimento de Jesus em Belém a prova do amor de Deus pela humanidade: “Apareceu a
Bondade e a Humanidade do nosso Salvador” I JO. 4,9), e faz desse facto o motivo e a razão do
nosso amor a Deus. Daí o nosso provérbio tão bíblico “amor com amor se paga” que já S. Paulo
glosava (Gál. 2,20). O coração do crente cristão cheio do espírito de Cristo (Gál. 4,6) é, portanto, a
mola accionadora, o centro propulsor da sua espiritualidade, o determinante absoluto duma vida
consagrada, porque participação mais sensível do próprio amor de Deus: “O amor de Deus foi
derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus que nos foi concedido” (Rom. 5,5).
A fé cristã e sobretudo a vocação religiosa, consagrada, qualquer que seja a sua forma
jurídica, em Ordem, Congregação ou Instituto Secular, brota sempre do amor de Deus que cada um
descobre em si e o urge ou estimula para o amor a Deus (II Cor. 5,14 ). Neste sentido, um mestre
de vida espiritual como S. Bento, todo cheio do sentido bíblico da perfeição cristã, dizia: “Nada
antepôr ao amor de Cristo” (RB 4, 21) e, no Prólogo, expunha o processo psicológico da procura de

Deus dizendo que quando “ se vai avançando na vida religiosa e na fé, o coração dilata-se e, com
inefável doçura do amor, corre-se pelo caminho dos mandamentos de Deus” (cfr. Sl. 1, 18-21).
Concretamente, foi toda esta doutrina que comandou e urgiu a vida e acção da Ir. Maria do
Divino Coração Droste zu Vischering. Nascida na Alemanha, no seio de uma família nobre e rica,
na tranquilidade burguesa do Wasserchloss de Darfeld, próximo de Münster, parecia que tudo a
destinava a uma vida fácil e de prazer mundano. Mas, desde pequenina, a sua fé católica a despertou
para outro ideal, consubstanciado no amor de Jesus e testemunhado na descoberta do outro, na
entrega ao semelhante como imagem do mesmo Deus que era preciso amar e servir. Para realizar tal
objectivo, precisou da coragem de deixar a família, de vir para terra estranha, de nobre bem servida
passar a criada de servir pobres e raparigas transviadas e abandonadas. Só com tal renúncia e ousadia
poderia realizar o imperativo da voz íntima de Deus que, por volta de 1883, quando tinha apenas 15
anos, na capela do castelo familiar, lhe segreda: “ Tu serás a esposa do Meu Coração”.
Feita religiosa do Bom Pastor e colocada em Portugal, longe da família e desconhecendo a
língua do povo que vinha servir, a Ir. Maria iria ter ocasião de demonstrar, na prática, o que era a sua
devoção ao Coração de Jesus. Para isso terá contribuído, em termos de direcção espiritual, o
beneditino alemão D. Ildefonso Shober que, no mosteiro de Cucujães, próximo de S. João da
Madeira, tentava a restauração da Ordem beneditina em Portugal. Ele contribuiria de forma decisiva,
para a esclarecer moldando a sua piedade na linha litúrgia e mística de Santa Gertrudes. De facto, a
devoção da Ir. Maria ao Coração de Jesus não é uma piedade romântica, meramente sentimental,
piegas mesmo, mas viril, contemplativa e dinâmica, litúrgica e social. Para isso a Ir. Maria foi levada
a descobrir o verdadeiro significado e alcance da devoção ao Coração de Jesus na sua relação com a
Eucaristia, enquanto presença substanciosa e emblema significativo do amor de Deus pela
humanidade, traduzido em atitudes concretas de presença, perdão, reparação, sacrifício, doação
pessoal e social, numa palavra, descoberta de Deus em si e no homem que sofre mas que , por isso
mesmo, é imagem viva e real do Deus de Jesus Cristo sofredor.
A acção da Ir. Maria traduziu-se, portanto, em trabalho, caridade e serviço dedicado, como é
timbre do Instituto do Bom Pastor. Mas tudo era feito com mais valia espiritual através dum
suplemento de alma que derivava de sólida e esclarecida piedade, alimentada no contacto directo e
quotidiano com a Eucaristia: Eucaristia-Sacramento de comunhão do Corpo de Cristo que devemos
receber. E a Ir. Maria bem sabia que a Eucaristia é sacrifício em que temos de nos imolar com
Cristo, que a Eucaristia é sacramento de comunhão em que temos de nos dar Cristo. Deste modo,
Jesus é acompanhante que seguimos “Quem quizer ser Meu discípulo tome a sua cruz todos os dias
e siga-Me” (Lc. 9,23); é companheiro porque com Ele e n’Ele comemos o pão da vida espiritual que
é Ele mesmo “Quem come a Minha Carne viverá eternamente” (Jo. 6,59).
Na realidade, a Ir. Maria teve vida curta ( 08. IX. 1863 * 08.VI. 1899 ), só 36 anos! Na idade
em que, normalmente, os mortais constroem os castelos no ar das ilusões e sonhos da vida, a Ir.
Maria aguentava e prodigalizava trabalho indefectível, canseiras permanentes, caridade inesgotável,
dedicação indesmentida, fraternidade carinhosa, sacrifícios quotidianos, sofrimento constante, que
esgotaram o seu corpo frágil e alimentaram a sua alma de eleição. Apesar de tudo, no meio dos
cuidados de governar e alimentar uma casa de 120 pessoas, naquele Portugal atrasado e miserável de
fim do século XIX, dividido por mesquinhas guerrilhas político-partidárias, ela pretendia arranjar
espaço para 500 alunas internas: “ Enquanto houver um cantinho livre, não recuso ninguém”. Com
todo o seu sofrimento físico, corajosamente, ainda encontrava força de alma para animar as raparigas
e incutir alegria fraterna e estímulos de fidelidade às Irmãs da comunidade, para escrever ao director
espiritual expondo as suas ânsias de perfeição e para procurar para si momentos intensos de
recolhimento e reparadora intimidade com Deus. A devoção ao Coração de Jesus e à Sagrada
Eucaristia tornara-a uma verdadeira enamorada de Deus. Quando informados da doença implacável
e da morte iminente, os pais a vieram visitar ao Porto, no Outono de 1896, ainda teve ânimo para os

confortar chorando a rir com eles. Coração de apurado quilate de ouro, fervia em caridade de serviço
às pessoas e ardia em fogo de puro amor a Deus. Com razão o Senhor a escolheu para promotora do
culto ao seu amantíssimo Coração, levando o Papa Leão XIII a fazer a consagração do mundo inteiro
ao Divino Coração de Jesus (11.VI.1899).
Minhas Irmãs e caros cristãos, a Eucaristia foi o sacramento da presença e do encontro real
da Ir. Maria com o divino Esposo. Através da Santa Missa e da Comunhão, ela vivia também e por
isso o milagre da intimidade constante com o Senhor, depois reconhecido nas Irmãs e nas meninas
que lhe estavam confiadas. Era essa presença sacramental e social, divina e humana, que a instigava
no esforço da santidade.
No Verão de 1963, eu tive a dita de, em nome do saudoso D. Gabriel de Sousa, vicepostulador da causa da Ir. Maria, presidir à peregrinação do Porto que foi à Alemanha, ao castelo de
Darfeld, venerar o lugar do nascimento e buscar a primeira pedra simbólica para a construção da
nova igreja do Carvalhido em honra do Coração de Jesus. Permiti, portanto, que aqui e agora, vos
exorte a reter o exemplo de virtude da Ir. Maria do Divino Coração, que a Igreja já reconheceu por
intermédio de Paulo VI ao fazer a sua beatificação em 01. XI.1975. Alegremo-nos pelas Bodas de
Prata da construção desta igreja que a Ir. Maria desejou, levantemos preces fervorosas pela sua
Canonização e saibamos que o que importa, como diz João Paulo II. é “ Renovar neste tempo da
Igreja e do mundo o milagre da santidade, verdadeiro segredo da desejada renovação eclesial”
(29.IV.1997: Mensagem ao Congresso Europeu das Vocações, Nº 5).
Em termos práticos, a religião não cai no domínio do útil, nem do conveniente, nem do
necessário. Por conseguinte, toda a nossa religião, toda a nossa devoção so Coração de Jesus, toda a
nossa admiração pela Ir. Maria, todas as nossas obras de piedade ficam inúteis se daí não tirarmos a
lição essencial e o dever imperioso da nossa própria e pessoal santificação, pois, como afirma S.
Paulo, “A vontade de Deus, é esta: que sejais santos!” (I Tes. 4,3) À luz da devoção à Ir. Maria,
compreendamos, de uma vez por todas, que a festa do Coração de Jesus não é uma ocasião de
sentimentalismos piegas mas de atitudes corajosas sendo fieis à advertência do sábio bíblico: “Meu
filho, dá-me o teu coração, e teus olhos não se afastem dos meus caminhos” (Prov. 23,26)! Como diz
o Apóstolo, “Nada nos separe do amor de Cristo (Rom. 8,35), que transparece do Coração de Jesus.
Nisso está a vantagem destas celebrações, nisso está o mérito da nossa vida e a mais valia da nossa
religião. Assim seja.

