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A PALAVRA DE DEUS FAZ-SE CARNE,
SACRAMENTALMENTE, NO EVENTO
EUCARÍSTICO

12.

Prometo-vos, no excesso de Misericórdia do Meu
Coração, que o Meu Amor Todo-Poderoso
concederá, a todos aqueles que comungarem na
Primeira Sexta-Feira de nove meses seguidos, a
graça da penitência final; não morrerão no Meu
desagrado nem sem receberem os Sacramentos:
o Meu Divino Coração será o seu refúgio de
salvação nesse derradeiro momento
São João Paulo II, devoto do Sagrado Coração de
Jesus, determinou que na solenidade do Divino Coração
se realizasse o Dia Mundial de Oração pela
Santificação dos Sacerdotes.

Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente
que não podem ser compreendidas uma sem a outra: a
Palavra de Deus faz-Se carne, sacramentalmente, no
evento eucarístico. A Eucaristia abre-nos à inteligência da
Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, ilumina e
explica o Mistério eucarístico. Com efeito, sem o
reconhecimento da presença real do Senhor na Eucaristia,
permanece incompleta a compreensão da Escritura. Por
isso, «à palavra de Deus e ao mistério eucarístico a Igreja
tributou e quis e estabeleceu que, sempre e em todo o FESTA DO IMACULADO CORAÇÃO DE
lugar, se tributasse a mesma veneração embora não o
MARIA – 20 de Junho
mesmo culto. Movida pelo exemplo do seu fundador,
nunca cessou de celebrar o mistério pascal, reunindo-se “Ele [Jesus] quer estabelecer no mundo a devoção do meu
num mesmo lugar para ler, “em todas as Escrituras, aquilo Imaculado Coração.”
que Lhe dizia respeito” (L c 24, 27) e actualizar, com o
memorial do Senhor e os sacramentos, a obra da Revelação da Santíssima Virgem Maria, em 13 de junho
de 1917 (2ª aparição), em Fátima, aos três pastorinhos:
salvação».
Lúcia, Francisco e Jacinta. Oração de S. João Paulo II ao
Verbum Domini Imaculado Coração de Maria em Fátima:
Oh, Coração Imaculado!
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – Ajudai-nos a vencer a ameaça do mal que tão facilmente
se enraíza nos corações dos homens de hoje e que, nos seus
SOLENIDADE – 19 de Junho
Em 1675, durante a oitava do Corpus Domini, Jesus fez efeitos incomensuráveis, pesa já sobre a nossa época e
uma revelação a Santa Margarida Maria Alacoque: parece fechar os caminhos do futuro!
“Peço que na primeira sexta-feira depois da oitava de Da fome e da guerra, livrai-nos!
Corpus Christi, se celebre uma Festa especial para honrar Dos pecados contra a vida do homem desde os seus
meu Coração, e que se comungue nesse dia para pedir primeiros instantes, livrai-nos!
perdão e reparar os ultrajes por ele recebidos durante o Do ódio e do aviltamento da dignidade dos filhos de Deus,
livrai-nos!
tempo que permaneceu exposto nos altares”.
De todo o género de injustiça na vida social, nacional e
As 12 promessas feitas por Jesus a Santa Margarida internacional, livrai-nos!
Maria, em favor dos devortos do Sagrado Coração:
Da facilidade em calcar aos pés os mandamentos de Deus,
livrai-nos!
1.
Dar-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu
Dos pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos, livrai-nos!
estado de vida.
São João Paulo II, Fátima, 13-05-1982
2.
Estabelecerei a paz nas suas famílias.
3.
Abençoarei os lares onde for exposta e honrada
Ó JESUS, SUMO E ETERNO SACERDOTE,
a imagem do Meu Sagrado Coração.
Conservai os vossos sacerdotes
4.
Hei-de consolá-los em todas as dificuldades.
5.
Serei o seu refúgio durante a vida e em especial sob a protecção do Vosso Coração Amabilíssimo,
onde nada de mal lhes possa suceder.
na hora da morte.
Conservai puros e desapegados dos bens da terra
6.
Derramarei bênçãos abundantes sobre todos os os seus corações, que foram selados
seus empreendimentos.
com o carácter sublime do Vosso Glorioso
Sacerdócio.
7.
Os pecadores encontrarão no Meu Sagrado
Fazei-nos crer no seu amor e
Coração uma fonte e um oceano sem fim de
fidelidade para Convosco e preservai-os
Misericórdia.
do contágio do mundo.
8.
As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas.
Dai-lhes também, juntamente
9.
As almas fervorosas ascenderão rapidamente a com o poder que têm de
um estado de grande perfeição.
transubstanciar o pão e o vinho em
Vosso Corpo e Sangue, o
10.
Darei aos sacerdotes o poder de tocarem os
poder de transformar os corações dos homens.
corações mais empedernidos.
Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos e
11.
Aqueles que propagarem esta devoção terão os concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém!
eus nomes escritos no Meu Sagrado Coração e
d’Ele nunca serão apagados.
Santa Teresinha do Menino Jesus
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