Da homilia do Sr. D. Armindo Lopes Coelho
por ocasião das Bodas de Prata
da Beatificação da Ir. Maria do Divino Coração

Celebramos a solenidade de todos os Santos, e esta Solenidade de
Todos os Santos tem aqui um significado especial, neste ano de Grande
Jubileu, neste Jubileu do ano 2000.
Quando celebramos o Grande Jubileu do ano 2000, celebramos
2000 anos da Encarnação e Redenção do Filho de Deus.
Há 2000 anos que Jesus Cristo nasceu e morreu por nós.
Celebrar por isso 2000 anos da Encarnação e de história da Igreja
é fixar o nosso pensamento na multidão, na verdadeira legião de Santos
que foram seguidores de Cristo, que foram fiéis da Igreja. O próprio Papa
numa das cerimónias a que ele mesmo presidiu fez a comemoração dos
Santos, dos Mártires da Igreja e fazer memória dos Mártires é fazer
memória daquilo que foi a Vida de Cristo em favor do homem, em prol da
humanidade.
Quando há momentos ouvimos ler aquele trecho do Apocalipse que
fala de multidões que apareceram diante do trono de Deus, não podemos
deixar de marcar a coincidência que há entre o texto do Apocalipse e a
própria história da multidão, da heroicidade daqueles que, diante do trono
de Deus, se encontraram de veste brancas, que lavaram ao longo da sua
vida e se encontram como se diz hoje e já se dizia naquele fulgôr do
primitivo cristianismo: “branquearam as suas vestes no sangue do
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.
(...)
Sabemos, mas importa lembrar, que tendo nascido em 1863, a Ir,
Maria chegou ao Porto em 1894, aqui viveu, e faleceu na dia 8 de Junho de
1899, três dias antes de o Papa Leão XIII consagrar o mundo ao Sagrado
Coração de Jesus.
A vida da Ir. Maria nesta cidade do Porto, pode dizer-se que é a
vida e a morte de quem se abre para a mensagem de Deus, de quem se
abre e está disponível, para aceitar a Igreja.

O Concílio Vaticano II falou da vocação à santidade da Igreja. A Ir.
Maria do Divino Coração, aqui no Porto, viveu este sentido de santidade,
exactamente no amor à Igreja. Nesta cidade do Porto a Ir. Maria viveu em
humildade e profundo amor à Igreja na sua hierarquia.
Teve como Director espiritual o então Vice-Reitor do Seminário do
Porto e que acabou por ser Arcebispo de Meliapor e Patriarca de Goa.
Viveu aqui no Porto em unidade com o Bispo de então, o Cardeal D.
Américo Ferreira dos Santos Silva, que faleceu exactamente no mesmo ano
em que faleceu a Ir. Maria, 1899.
A Ir. Maria tinha uma grande preocupação na sua vida, que era a
formação e a santificação dos sacerdotes, da santidade dos sacerdotes
que era impulsionadora da santidade dos fiéis, da santidade de todos
aqueles que, a tal santidade são chamados pelo Baptismo, e esta devoção,
e esta preocupação, foi como que premonitora: o seu confessor, D.
Teotónio Vieira de Castro, viria a inaugurar, em Roma, o Colégio Português,
dedicado ao Coração de Jesus, não por indicação directa da Ir. Maria, mas
pela inspiração que certamente foi consolidificada por D. António Barroso,
Bispo do Porto entre 1988 e 1918, e que, em Roma, presidiu às primeiras
reuniões, que tiveram lugar no Colégio Português, em ordem a viver
sobremaneira a preocupação constante com a formação e santificação do
clero, que havia de por ali passar.
A Ir. Maria viveu, aqui no Porto, em respeitosa e profunda ligação
com a Igreja na sua hierarquia, mas viveu sobremaneira a sua vocação de
santidade, na preocupação, no zelo e vida de entrega constante pelos
outros. E os outros eram as suas Irmãs, eram os seus médicos, eram as
inúmeras pessoas que a procuravam já no seu leito de morte, eram as
pessoas que queriam pedir uma oração, eram as pessoas que queriam vêla, eram as pessoas que divulgavam a fama da sua santidade e bondade.
Preocupada, unida à Igreja que tem uma missão, unida à Igreja em geral,
que tem uma vocação, tem sede de felicidade, tem sede de saúde e de
alegria, tem sede de paz, tinha, consciente ou inconscientemente, sede de
santidade, sede, ao serviço desta causa da Igreja, e por isso a Santa Sé,
pelo Papa, a Beatificou no 1º de Novembro de 1975.
Celebramos hoje essas Bodas de Prata.
A Igreja consagrou, na Ir. Maria as Bem-aventuranças, consagrou
as Bem-aventuranças que os Santos, ao longo da História têm continuado a
viver na terra.

O Papa consagrou na Ir. Maria, aquele Monte que era o seu grande
coração, desejoso de fazer conhecido no mundo o amor de Deus no Seu
Sagrado Coração. E quando o papa Leão XIII, três dias depois da morte da
Ir. Maria, consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus, consagrou
também aquilo que eram os temas, os grandes temas da conversa, da
palavra, do apostolado da Ir. Maria: o amor, o sacrifício, como resposta de
gratidão ao amor de Deus, e a reparação do mundo por todos aqueles que
não entendem, que não compreendem que foram tocados pelo amor de
Deus.
1899 - 1975
Celebramos 25 anos desta Beatificação.
Celebramos no ano passado o centenário da consagração do
mundo ao Sagrado Coração de Jesus, e este ano, o Papa dedicou a Nossa
Senhora, diante da imagem da Virgem de Fátima, o mundo, e o futuro da
nossa história, com os grandes problemas que temos diante de nós.
A vida da Beata Maria do Divino Coração, de facto, é hoje para nós
uma referência de esperança. Que esta dedicação do mundo a Maria venha
reforçar esta nossa esperança no 3º milénio da era cristã que começa, e
que hoje, nestas Bodas de Prata da Beatificação da Ir. Maria, ela seja para
nós a refrência de esperança e da convicção de valer a pena difundir no
mundo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e também nos inculque
esta esperança de, paralelamnete ou convergentemente entrarmos com
esperança no 3º Milénio.

