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Antes de começar estas breves linhas sobre a Espiritualidade da Beata Maria do Divino
Coração e aproveitando esta ocasião queria agradecer àqueles que me ajudaram a estudar e a
desenvolver um trabalho sobre este tema. Falo concretamente do nosso Bispo, D. Manuel Clemente,
que me “apresentou” a Irmã Maria do Divino Coração, e ao Pe Dário Pedroso, que me ajudou a
estruturar o estudo que desenvolvi.
A Irmã Maria era, para mim, uma ilustre desconhecida, que me foi apresentada quase
casualmente numa conversa informal com D. Manuel Clemente, nosso Bispo. Também por isso,
estudar e escrever sobre a Bem-aventurada Maria do Divino Coração foi para mim um enorme
desafio, mas sobretudo forma e ocasião de grande enriquecimento pessoal. Foi-me então sugerido
estudar a espiritualidade de uma figura ligada à Diocese do Porto, especialmente a sua importância
para a consagração do género humano ao Sagrado Coração de Jesus, tema incontornável em qualquer
estudo sobre a nossa Bem-aventurada, e de um modo especial na sua espiritualidade.
Aproveito ainda para agradecer às nossas Irmãs da Caridade do Bom Pastor pela
disponibilidade para me ajudar e fornecer todo o material que dispunham. Igualmente pelo convite
que me endereçaram para aqui estar hoje e apresentar algumas linhas sobre a Espiritualidade da Beata
Maria do Divino Coração. Tudo o que se possa dizer sobre a Irmã Maria do Divino Coração e sua
espiritualidade é sempre breve tendo em conta o que foi a intensa vida espiritual, na curta existência
da Irmã Maria do Divino Coração.
Fui-me entusiasmando com o que lia e logo comecei a idealizar na mente tão grande figura,
elogiada por todos os que com ela privaram, como se pode ver pelos seus testemunhos. O seu director
espiritual, D. Teotónio Vieira de Castro disse a respeito dela, e passo a citar: “pode afirmar-se sem
receio de ilusão que a finada era, na ordem psíquica, um desses vultos gigantescos, que de raro
aparecem no correr das gerações. Tudo nela era superior e extraordinário, como reconhecem todos,
principalmente os que tiveram a ventura de tratá-la de perto”1; o Cardeal D. Américo dizia também
a respeito dela: “A Superiora do Bom Pastor é uma verdadeira princesa, e é uma santa; respeito-a e
estimo-a muito.
Estas informações e estes testemunhos mostravam uma personalidade com grande vivência
espiritual e de fé, podendo afirmar-se sem exagero que a Beata Maria fez da sua vida uma vida
virtuosa, sempre em união a Cristo e à sua Igreja, procurando chamar para Deus todos quantos
conseguisse.
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A Irmã Maria foi uma personagem da época, que cresceu e desenvolveu a sua personalidade
influenciada pelos acontecimentos históricos, espirituais e devocionais que marcaram todo o século
XIX e início do século XX, de modo que, se pode considerar que a envolvente social, cultural e
histórica influenciou a vida e espiritualidade da Irmã Maria, na medida em que essa mesma
envolvente e o domínio do Estado sobre a Igreja fizeram das pessoas e particularmente dos
sacerdotes pessoas necessitadas de ajuda e de reparação, que a Irmã Maria assumiu na sua vida
espiritual.
Um aspecto de grande importância ao longo da história da Igreja e também de modo particular
na vida espiritual da Irmã Maria do Divino Coração foi, como acabamos de escutar a devoção ao
Sagrado Coração de Jesus. Com a Beata Maria do Divino Coração esta devoção adquiriu uma maior
projecção, na medida em que ela foi “o instrumento escolhido por Deus para conseguir que o Papa
Leão XIII consagrasse o género humano ao Coração de Jesus”2. Toda a vida da Irmã Maria se
desenvolveu em torno desta devoção, que ela conheceu no seio da sua família, e que a levou a
orientar toda a vida para o desejo de ser “esposa do Coração de Jesus”. Em 1899, por sua intercessão
deu-se a consagração do género humano ao Sagrado Coração de Jesus.
A Irmã Maria nasceu e cresceu num ambiente fortemente cristão, que lhe permitiu desenvolver
a sua vocação religiosa, a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus, toda a sua vida espiritual. Esta
sua vida espiritual baseou-se também num grande sofrimento físico, que ela sempre aceitou e desejou
como proximidade a Jesus Cristo e ao Seu Sagrado Coração. Dizia ela que sempre desejou sofrer por
Nosso Senhor e que o vivia como um martírio de amor. Podemos dizer, que com a sua vida “Maria
tornou-se instrumento de conversão para um grande número de pessoas de toda a idade, sexo e
condição. Até mesmo sacerdotes haviam recorrido às suas luzes”3.
Ao ler as obras que recolhi sobre a Irmã Maria fui percebendo uma vida de fé, uma vida de
amor a Deus e aos homens, que procurou chamar para Deus. Este amor foi concretizado pela Irmã
Maria de diversas formas, que constituíam a base da sua relação com Deus, portanto da sua
espiritualidade; denota-se uma forma muito concreta de viver o Evangelho, de seguimento de Jesus,
na procura de uma melhor e mais profunda comunhão com Jesus Cristo, de viver em Cristo e de estar
n’Ele. Falar da espiritualidade da Irmã Maria do Divino Coração é falar de toda uma vida dedicada a
Deus e ao próximo, de modo que, apenas podemos referir alguns aspectos, que definimos como
meios operativos que ela cultivou e desenvolveu. Referirei alguns, certamente uma pequena parte de
tudo o que constituiu a sua espiritualidade, mas aqueles que me pareceram os mais centrais, aqueles
que mais marcaram a sua vida espiritual. Abordarei seis pontos principais, nomeadamente: a devoção
ao Sagrado Coração de Jesus, a Eucaristia, os Sacerdotes e o Sacerdócio, a Direcção Espiritual, a
Reparação e a Consagração, em especial o tema da Consagração do género humano ao Sagrado
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Coração, este não somente como aspecto de espiritualidade, mas também pela importância que a
nossa Bem-aventurada teve para tão significativo passo.
Abordemos então os referidos métodos operativos da espiritualidade da irmã Maria do Divino
Coração. Começando pelo ponto que é, como já referi, o mais central da sua espiritualidade: a
devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
Falar de devoção ao Sagrado Coração é falar no amor de Deus por todos nós, amor que cada
um de nós deve ser capaz de expressar na entrega e doação ao outro. A Irmã Maria sempre procurou
desenvolver este amor, testemunhando-o na entrega de si aos outros como imagem do Deus que era
preciso amar e servir. Esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, recebeu-a dos pais, principalmente
da mãe, e sempre esteve presente na sua vida, de modo que se pode afirmar que foi à sombra desta
devoção que ela cresceu. Procurou sempre responder aos apelos que Nosso Senhor lhe fazia e viveu
todas as formas de piedade que se relacionavam com o Sagrado Coração de Jesus. Diz a Irmã Maria:
“Gostava muito de estar só, porque então estava mais perto d'Ele, e Ele fazia-me tudo quanto eu Lhe
pedia, lembrando-Lhe sempre que Ele me tinha escolhido para esposa do seu Coração. Cada vez que
Lhe dizia que as minhas orações não valiam nada, mas que sendo Ele tão bom, eu tinha a certeza de
ser atendida, obtinha sempre tudo… À comunhão das Primeiras Sextas-feiras do mês, o meu Divino
Esposo usava de uma ternura particular comigo. E que direi da fidelidade e da caridade deste
Divino Coração?”4. Por isso a devoção ao Sagrado Coração é o fundamento e o centro da sua
espiritualidade, ao ponto da Irmã afirmar: “Eu dirijo-Lhe as minhas orações, entretenho-me com Ele,
peço-Lhe os seus conselhos, não Lhe recuso coisa nenhuma. A devoção prática é: sacrificar-se uma
pessoa pelos interesses do Sagrado Coração, pela conversão dos pecadores e pela santa Igreja... Eu
ofereci-me como vítima de amor, de sofrimento, de sacrifício, de aniquilamento do meu ser”. Esta
sua devoção era completada com a devoção a Nossa Senhora, com a mediação da Virgem Santíssima,
e com a Eucaristia.
A Eucaristia é, também, um aspecto de enorme importância, porque nela torna-se presente e
evidente a lógica do realizar-se dando-se, e como diz o CV II, na Eucaristia somos unidos e
configurados com Cristo, Ele que fez da Eucaristia sacramento de piedade, vínculo de caridade e
banquete pascal onde a alma se enche de graça. A Beata Maria nunca separou devoção ao Sagrado
Coração de Jesus da Eucaristia, conforme podemos ver pelas suas afirmações: “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”5. Foi na Eucaristia que Jesus foi atraindo cada vez mais a Irmã Maria e a
foi convidando à imolação, ao sacrifício e à reparação. Quando falamos em Eucaristia temos que
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olhar para o seu sentido mais abrangente que inclui não só a celebração eucarística, mas também a
adoração ao Santíssimo Sacramento e a comunhão frequente. Diz-nos a Irmã Maria que na Eucaristia
se tornava ainda mais presente o Coração de Jesus, de tal forma que a Eucaristia, sacramento do
amor, era a máxima expressão do Coração, ou seja, o mesmo amor estava presente na Eucaristia e no
Coração de Cristo, como duas realidades que se fazem uma. Eis um breve testemunho da Beata
Maria: “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 (a 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”6.
Outro aspecto muito presente na sua espiritualidade é aquele que definimos como, dos
Sacerdotes e do Sacerdócio, na medida em que ao longo dos seus escritos e cartas existem várias
referências aos sacerdotes portugueses, em especial os da Diocese do Porto. Quando chegou a
Portugal a Irmã Maria encontrou sacerdotes incapazes de cumprir a sua missão de modo que ela diz
ter sido interpelada por Jesus a oferecer-se pelos sacerdotes, a sofrer por amor deles, a reparar os seus
pecados. Um termo muito sugestivo e que mostra isto claramente é ela dizer que carrega a Cruz de
Portugal: “Consome-me uma sede de sofrimentos, quando cheguei ao Porto em 1894, contaram-me
que neste país há muitos padres esquecidos dos deveres do próprio estado; isso produziu em mim
uma impressão tão profunda – porque, graças a Deus, na Alemanha nunca soube semelhante coisa –
que me ofereci ao Bom Deus como vítima por estes padres de Portugal. Por isso sofro: 1º para
oferecer-me ao Senhor como vítima por estes sacerdotes; 2º como oferta propiciatória, que obtenha
par Portugal novos e bons sacerdotes; 3º por amor de Deus. E acrescentou: Sei que o Senhor aceitou
o meu oferecimento”7. Estava pois presente um grande sentido sacerdotal, nos seus dois âmbitos
(sacerdócio ministerial e comum), a que o Papa Paulo VI vai fazer alusão a quando da sua
beatificação.
Importante nas nossas vidas e também na da Irmã Maria é o acompanhamento espiritual, que
ela sempre prezou e que lhe foi muito importante na sua caminhada espiritual. A direcção espiritual
foi sempre muito importante na sua vida, desde tenra idade, mas também foi muito proveitosa
concedendo-lhe frutos abundantes. A nossa Beata teve vários directores espirituais ao longo da sua
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vida e sempre lhes mostrou grande obediência, recorrendo a eles sempre que sentia diminuir a chama
do seu amor a Nosso Senhor, e quando se sentia incapaz de cumprir a vontade de Deus e os seus
conselhos foram importantes para ela discernir a vontade de Deus e lhe dar a melhor resposta. Entre
os seus directores espirituais encontram-se o P. Hauser, o P. Boetel, pároco de Darfeld, o Dom Abade
Ildefonso Schober, um beneditino, e D. Teotónio, seu director espiritual no Porto. Porém, durante o
tempo de noviciado não pôde beneficiar da orientação de um director espiritual, facto que lhe causou
grande sofrimento e angustia. A Beata Maria mostra-nos a todos que é essencial ter acompanhamento
espiritual para se discernir a vontade de Deus e dar-Lhe a melhor resposta. Dado o seu forte
temperamento, ela não teria conseguido progredir na relação com o Esposo sem esta indispensável
ajuda. Por isso sempre mostrou uma extraordinária humildade e rara prudência sobrenatural, fazendose sempre aconselhar, de maneira a excluir qualquer espécie de auto-sugestão nas comunicações
divinas e a poder expeditamente progredir na prática da perfeição.
Por fim chegamos a dois aspectos essenciais na sua vida espiritual e na relação que se
desenvolve com o Sagrado Coração de Jesus: reparação e consagração. Jesus pediu à Irmã Maria e
pede a todos os homens que amem e Lhe dêem o seu amor, que façam todo o bem que puderem.
Neste amor inclui-se com todo o significado a consagração e a reparação, que podemos dizer ser as
principais exigências da devoção ao Coração de Jesus. Toda a vida da Irmã Maria foi vida de
reparação. Jesus sofreu e continua a sofrer por todos nós e a Irmã Maria, à imagem de Jesus, também
sofreu durante a sua curta existência por todos os homens, procurando reparar os seus pecados. A sua
vida foi uma “existência vivida no espírito reparador das ingratidões dos homens para com o Coração
que tanto os amou”8. Diz-nos a Irmã Maria: “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”9. A Irmã Maria procurou, portanto, fazer da sua
vida uma vida de sofrimento, de consagração e reparação pelos pobres pecadores, ao ponto de
afirmar “eu sofria por não puder sofrer mais!”.
Importante é também a consagração, e em especial a consagração do género humano ao
Sagrado Coração de Jesus. Falar de consagração é falar de uma resposta pessoal a Deus pela
realização de actos concretos, que na Irmã Maria corresponderam à caridade que ela sempre
demonstrou pelos pobres, pelos mais necessitados e pelos pecados dos homens que procurou reparar.
Toda a sua vida foi uma vida de consagração, pela entrega que ela fez a Deus, praticamente desde o
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seu nascimento. É por isso que Ricciardi afirma que a total doação e consagração ao Sagrado
Coração de Jesus é a característica dominante, única, da Irmã Maria do Divino Coração. Ela que foi a
Esposa, a vítima, a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Uma última referência ao facto de ela ter
sido a apostola da consagração do género humano ao Sagrado Coração, na medida em que foi dela o
pedido ao Santo Padre Leão XIII, para fazer a consagração, através das três cartas que lhe enviou.
Este é um facto de grande importância para Portugal, que a todos nos deve orgulhar.
Por tudo isto penso que podemos afirmar que a sua vida foi UMA VIDA FEITA
TESTEMUNHO. A Irmã Maria procurou sempre adequar a sua vida ao amor de Deus, e exerceu esse
mesmo amor por todos nós dando a sua vida, uma vida de grande sofrimento. Toda a sua vida
espiritual é para qualquer cristão um testemunho, um exemplo de como nos podemos e devemos
relacionar com Deus, de como devemos fazer frutificar a nossa adesão a Deus. Transformou-se para
todos os que a visitavam e para nós que agora ouvimos falar dela em exemplo de caridade. A sua
vida 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. É uma vida vivida no sentido da santidade de que fala o Vaticano II, vida vivida
em humildade e profundo amor à Igreja na sua hierarquia. Por isso podemos dizer que pelo seu
testemunho de vida a Irmã Maria foi um exemplo de disponibilidade para o serviço e de
aniquilamento de si em favor dos outros, os mais pobres, as crianças, os doentes e ao conseguir levar
à conversão os pobres pecadores. Foi um grande exemplo de amor a Deus e ao próximo, despojandose de tudo e seguindo Cristo. A sua grandeza brotava portanto da sua vida de fé e caridade, pelo que
se pode afirmar que esta nobre alemã se tornou ainda mais nobre fazendo da sua vida uma vida
caridade, de amor ao próximo.
Penso poder concluir e afirmar que a vida da Irmã Maria foi uma vida à luz daquilo que o
Vaticano II propõe como vida de todo e cada cristão, foi certamente uma vida com forte vivência
espiritual, e com aspectos que não deixam de ser actuais e indicadores do caminho espiritual de cada
cristão, pelo que cada homem pode seguir o seu exemplo, procurando o exercício da caridade e fazerse pobre com os pobres, tal como ela o fez. A sua vida deve ser ainda uma referência de esperança
para todos nós.
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