A BEATA MARIA E O CORAÇÃO DE JESUS

É com imenso gosto que participo neste painel, na Sessão Solene, a comemorar
os 150 anos de nascimento da Beata Maria do Divino Coração. Agradeço a Deus ter tido
a graça de participar com a exposição de um tema na Sessão Solene dos 100 anos da
morte da nossa querida Beata, sessão realizada neste anfiteatro, com a presidência do
saudoso Dom Armindo Lopes Coelho, ao tempo, bispo desta Diocese.
Cumprimento com respeito e profunda estima o Bispo dessa Diocese, Sr. Dom
Manuel Clemente, como todos os sacerdotes presentes, dum modo particular o Vice
Postulador da Causa de Canonização, o Sr. Cónego João Peixoto, ilustre membro do
Cabido da Sé Catedral e Director Diocesano do Apostolado da Oração.
Saúdo a Rev. ma Coordenadora Geral da Congregação das Irmãs do Bom
Pastor, a Coordenadora Provincial e todas as Irmãs que têm o legado de Santa Maria
Eufrásia e da Beata Maria do Divino Coração. Para todas, meus cumprimentos
fraternos e amigos.
Saúdo todos os presentes: religiosas, religiosos, leigos e leigas, devotos da Irmã
Maria, assim como todos os membros do Apostolado da Oração que quiseram estar
presentes nesta Sessão Solene.
Desejo muito que esta Sessão Solene seja o início de uma grande campanha
para dar a conhecer nossa querida Beata e, porventura, alcançar de Deus, a graça da
sua Canonização. O mundo de hoje, a Igreja de hoje, precisa do exemplo e da
intercessão da Beata. Que ela no Céu interceda por nós

1º Estudar e conhecer o Coração de Jesus
Desde muito nova, ainda em casa de seus Pais, a Beata Maria do Divino Coração,
trabalhada e inspirada por Deus e inflamada no seu amor, cultivou uma grande devoção ao
Coração de Jesus e tentou sempre promover o culto ao Divino Coração. No texto que vamos
citar, tirado de uma conferência às Irmãs do Bom Pastor, no Porto, no dia 8 de Junho de 1895,
podemos aperceber-nos como a Beata entendia toda a riqueza da devoção ao Coração do Bom
Pastor. Ouçamos suas palavras:
“O nosso adorável Salvador, na sua Infinita Bondade, diz que é na
devoção ao Sagrado Coração que as almas religiosas encontrarão bênçãos e uma
protecção particular... O nosso Salvador uniu-Se à natureza humana, adoptou também
um coração humano. A natureza humana, unida à natureza divina é o objeto 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 órgão 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.”

Estudar e conhecer cada vez mais esse Coração é o conselho da Beata Maria.
Durante toda a sua vida não fez outra coisa, não ensinou outra doutrina, não deu outro
testemunho. Ouviu sempre o Mestre a dizer: “aprendei de Mim”, ponde-vos na escola do meu
Coração. Assim vivia e assim ensinou e testemunhou. Mestra e apóstola do Coração do Bom
Pastor.

2º Amor por amor
Na mesma conferência pronunciada na Casa de Paranhos, às Irmãs da Comunidade,
no dia 8 de Junho de 1895, a Beata Maria afirmou:
“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 sua 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
belo 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”.
Como nos podemos aperceber, a Beata entendeu sempre que era urgente retribuir
amor com amor. A devoção ou Coração de Jesus era para ela impulso a uma maior audácia, a
dar tudo, a dar-se toda, a encontrar felicidade no dom de si mesma a Jesus e ao próximo, pois
a devoção implicava para ela algo de muito concreto, ou seja, amar com todo a alma e todas
as forças, Aquele que nos amou e nos ama sem limites. Para a Beata Maria a devoção ia
buscar sua fonte ao amor que Deus é e procurava retribuir esse amor. Falar de Coração de
Jesus, para ela, era sempre falar do amor divino e humano do Verbo encarnado.

3º Eucaristia e Coração de Jesus
Antecipando-se muitas dezenas de anos às palavras pronunciadas pelo Papa Paulo
VI, em que afirmou: “ A Eucaristia é o maior dom do Coração de Jesus”, a Beata Maria
sempre viveu e unidade dos dois mistérios: Eucaristia e Coração de Jesus. Ela pressentia que
na Eucaristia estava todo o Coração, todo o amor de seu Divino Mestre. Na Eucaristia
procurava louvar, adorar, reparar o Divino Coração. Daí nasceu sempre o seu desejo de estar
unida a Jesus Eucaristia, pois encontrava nessa união, o Coração do seu Esposo, o Bom
Pastor. O texto que vou ler da sua Autobiografia coloca diante de nós este mistério
insondável. Ouçamos a Beata Maria:

“Nunca pude separar a devoção ao Coração de Jesus a devoção ao
Santíssimo Sacramento; e nunca serei capaz de explicar como e quando 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 apresentava
Nosso Senhor na posição daquela imagem (da capela da casa dos pais). O Coração de
Jesus, na Sagrada Eucaristia era como um 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”.

4º Esposa do Divino Coração
Já no Antigo Testamento Deus Se apresenta como o Esposo que, em amor esponsal,
ama a sua esposa, Israel. Depois o próprio Jesus aplica a Si mesmo este amor de Esposo, esta
vocação esponsal. Mais tarde S. Paulo escrever que Jesus é o Esposo que amou a sua Esposa a
Igreja e deu a vida por ela. Os místicos eram apaixonados pelo livro do Cântico dos Cânticos
e, entre muitos outros, S. João da Cruz, falará do matrimónio místico. É inserida em toda esta
história de amor esponsal que Jesus Se revela à Beata Maria. As palavras que vou ler da sua
Autobiografia revelam-nos este esponsório. Ela é convidada pelo Coração de Jesus a aceitar
ser a Esposa de seu Coração.
“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 que
hoje me é tão familiar: Tu hás-de ser uma esposa do Meu Coração. Não sei dizer o que
senti, fiquei aterrada, aniquilada, confundida, e ao mesmo tempo inundada pelas
torrentes do seu amor. Que instantes tão felizes: uma esposa do seu Coração - mas
quando e como, e eu tão pobre, tão miserável? Ó meu Jesus, só Vós sabeis o que se
passou entre nós e ninguém nunca o compreenderá” (Autobiografia).

5º O amor aos sacerdotes e o Coração de Jesus

O amor da Beata Maria ao Coração de Jesus vai tornar-se, por desejo d’Ele, num
amor intenso aos sacerdotes, à sua santificação e missão. Este amor, como o próprio Jesus lhe
revela vai exigir muito sacrifício, muita dor e penitência. Rezar pelos sacerdotes, viver e
sofrer para que sejam mais santos e mais fiéis à sua vocação, foi vocação dada por Jesus à
nossa Beata. Ela a assumiu com todo o encanto e a viveu com grande paixão. O Coração de
Jesus que ama de um modo particular os seus sacerdotes, que deseja a sua santidade, escolhe a
Beata para colaborar nesta vocação e missão. Por tudo o que sabemos da vida e do ministério
dos sacerdotes de hoje, pelos apelos que nos chegam do Papa Bento XVI, pelos crimes da
pedofilia e por tantas outras razões, a vocação da Beata Maria e o seu amor e sacrifício pelos
sacerdotes continua com uma actualidade apaixonante e absolutamente necessária. É o
Coração de Jesus que através da Beata Maria e do Papa Bento XVI, nos entrega esta missão:
amar e sacrificar-se pela santidade dos sacerdotes. Ouçamos as palavras da Beata tiradas das
suas notas íntimas:

“Uma vez disse-me que eu devia ser apóstola do seu Divino Coração
mostrando pela minha alegria no sofrimento, a felicidade experimentada por uma alma
que lhe está intimamente unida, e inspirando assim aos outros desejos de amar e louvar
mais e mais o seu Divino Coração, aproveitando as ocasiões que se proporcionam para
conduzir até Ele os corações... à comunhão Ele falou-me nos sofrimentos que Ele sentiu
por se sentir abandonado de todos, pediu-me para lhe fazer companhia, e depois disse
que o que O afligia mais era que, não somente a maior parte dos cristãos, mas também
muitos sacerdotes O deixavam só no sofrimento. Que Ele desejava de mim reparação

por isso... Perguntei a Nosso Senhor se eu devia sofrer muito por esta intenção, pelos
Padres, e Ele disse: «todos os dias da tua vida, até à morte» (Notas íntimas).
E foi mesmo assim: “todos os dias até à morte” a Beata sofreu pela santificação
dos sacerdotes, para reparar seus pecados, para consolar Jesus e seu Coração, por causa da
vida dos sacerdotes. Sabemos quanto bem fez a muitos que a visitavam, quanto se empenhou
pela mudança de vida de outros, como sofreu pela conversão de alguns. Uma vida sacerdotal
dedicada aos sacerdotes que Jesus lhe confiou. Que vocação admirável e tão actual no mundo
e na Igreja de hoje.

6º A Consagração do Mundo ao Coração de Jesus
Numa carta escrita ao Papa Leão XIII com data de 8 de Dezembro e 1889, a Beata
Maria revela ao Santo Padre o desejo de Jesus que o Papa consagre o Mundo ao seu Divino
Coração. Ela foi o instrumento escolhido por Deus para esta missão extraordinária, que o
próprio Papa Leão XIII afirma ser o acto mais solene de todo o seu longo pontificado. Pode
parecer algo muito estranho, mas Deus escolhe sempre os pequenos e os fracos para transmitir
suas revelações mais íntimas, seus desejos, seus recados divinos. Oiçamos este excerto da
carta dirigida ao Papa:
“Reconheci os desejos ardentes que Ele tinha de ver o seu adorável
Coração cada vez melhor conhecido e mais glorificado, e de espalhar em todo o mundo
as suas bênçãos 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, depois de me ter
feito compenetrar intimamente da minha miséria, e renovar o sacrifício de mim mesma,
aceitando de boa vontade toda a sorte de sofrimentos, humilhações e desprezos, deu-me
ordem terminante de escrever de novo a Vossa Santidade sobre este assunto.

7º Consagrar o coração de todos os homens
Na mesma carta escrita ao Papa Leão XIII, a Beata explica porquê Jesus quer a
consagração de todos os homens e não só do mundo católico. Ouçamo-la:

“Poderá parecer estranho que Nosso Senhor queira e peça esta
consagração do Mundo inteiro e Se não contente com a consagração da Igreja Católica.
Mas o seu desejo de reinar, de ser amado e glorificado e de abrasar todos os corações no
seu amor e manifestar-lhes as suas misericórdias, é tão ardente, que quer que Vossa
Santidade lhe ofereça os corações de todos os que pelo baptismo já Lhe pertencem, para
lhes tornar mais fácil a conversão à verdadeira Igreja; e os corações de todos aqueles
que ainda não receberam a vida espiritual nas fontes baptismais, por quem Ele, porém,
deu igualmente a sua Vida e derramou o seu Sangue, e a quem chamou igualmente a
serem um dia filhos da Igreja santa, e lhes apressar assim o nascimento espiritual...
Depois de ter feito com toda a sinceridade e simplicidade a minha exposição a Vossa
Santidade, não me resta, Santíssimo Padre, senão pedir-Vos, com a mais profunda

humildade, perdão da minha ousadia e suplicar-Vos que Vos digneis aceitar
benignamente os protestos da minha filial dedicação e devoção pela Santa Igreja e pela
augusta pessoa de Vossa Santidade, a quem me submeto com inteira obediência”.

Consagrar o Mundo, todo o género humano, é entregar tudo e todos os
Coração do Redentor. Deus escolheu a Beata para alcançar do Papa tal dom, e graça. A Irmã
Maria do Divino Coração, centrada sempre no Coração de Jesus, sua “esposa fiel”, parece, de
facto, o instrumento mais indicado para comunicar ao Papa Leão XIII o desejo de Deus. O
Papa vai aceder ao pedido do Céu. Vai fazer-se a consagração. O Coração do Redentor vai
empenhar-Se em cumprir o que prometeu.

8º Solene confidência sobre a Consagração do Mundo

Cerca de um mês antes da Consagração, ou seja a 18 de Maio de 1899, o Papa
Leão XIII recebe os Pais da Irmã Maria do Coração e na audiência que lhes concedeu, revelalhes esta solene decisão. Ouçamos o relato das palavras retidas da audiência:
“Ainda não há nada oficial, mas nos próximos dias uma encíclica
anunciará a todos os bispos, sacerdotes e fiéis a Consagração do Género Humano ao
Sagrado Coração de Jesus! Será soleníssima em todas as catedrais, igrejas e capelas;
espero desse acto as maiores bênçãos de Deus para todo o mundo. Tomei esta decisão
depois de receber as comunicações de vossa filha. Anuncio-vos isto de antemão, e quero
que lhe escrevais, hoje mesmo ou amanhã, que nos dias 9, 10 e 11 de Junho será
celebrado em todo o mundo um Tríduo solene, e que a Consagração será feita dia 11 em
todas as catedrais, igrejas e capelas do mundo inteiro... Escrevei-lhe tudo isto, como volo disse, e dizei-lhe que tomei esta decisão em seguida ao que ela me fez conhecer, e que
espero as maiores graças para o mundo. Escrevei-lhe e dizei-lhe que lhe mando uma
Bênção Muito Particular. Vejo-a aqui junto de vós, de joelhos aos meus pés”.

Escolhida pelo Divino Coração do Bom Pastor, a Irmã Maria tem a sua missão
cumprida. Realizou com total fidelidade as exigências e os pedidos do Coração do seu
“Esposo”. Agora já pode partir em paz.
A Divina Providência se encarregou da chamar à sua presença no dia 8 de Junho
à hora das Vésperas da Solenidade do Coração de Jesus que nesse ano se celebrou no dia 9.
Ela já tinha partido para o Céu e estava com Ele. Daí a dois dias, no Domingo dia 11, o Papa
Leão XIII consagra o Mundo ao Coração de Jesus. A Irmã Maria com Ele na glória vive
jubilosa esse dia solene. A missão está cumprida. O mundo está consagrado ao Coração de
Jesus. Honra e glória a Ele pelos séculos.

Padre Dário Pedroso s.j.

