"Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vós." (
Mt 11, 29)
O Sagrado Coração de Jesus é celebrado com grande fervor em nossas comunidades de fé.
Esta forte devoção que emociona e inspira tantas canções certamente tem algo de muito
precioso a dizer-nos ... Quando ainda menino já via em minha paróquia um singelo grupo de
senhoras , muitas bastante idosas,até com dificuldades de locomoção ,porém perseverantes
na oração.Com suas fitas vermelhas exalando um espírito de fé formavam o Apostolado da
Oração,que é hoje uma expressão viva de intercessão ao Coração de Jesus em nossas Igrejas .
Lembro que vendo tais senhoras rezarem é que ouvi pela primeira vez a bela jaculatória que
tomou meu coração: "Sagrado Coração de Jesus fazei o nosso coração semelhante ao Vosso."
Que simples e profunda oração !Lembro que fiquei pensando ...como é o Sagrado coração? O
que nos diz a Escritura?...Parece que a resposta nos vem em cada texto Sagrado que apresenta
a MISERICÒRDIA e a COMPAIXÂO de um Cristo que nos surprende a cada momento. Sem
impor condições para amar apenas diz "VINDE A MIM"...na ovelha perdida... na mulher
adúltera resgatada ...no Zaqueu visitado... na acolhida aos doentes...abrindo as portas do
Reino para o bom ladrão...Quem nesta hora já não se perguntou se de fato já entendeu o que
é o Cristianismo?
Manso, bondoso, humilde, compassivo...cantam os salmos a respeito do Coração do nosso
Deus.Cantar este misterioso Amor gera em nós um profundo comprometimento a aprender
dEle o exercício da Caridade .Pelas inúmeras responsabilidades, tensões da vida, autoridades a
nós conferida e até mesmo nossas misérias pessoais podemos perder este olhar de
Misericórdia para nós , não se dando a oportunidade de um recomeço, e para os outros
esquecendo-se que hoje somos o rosto e os sentimentos dEle como cristãos.Que esta festa do
Sagrado Coração de Jesus seja a oportunidade de todos nós, sacertotes e leigos, renovarmos a
fé no Amor que o mundo cada vez mais desacredita. Abrindo mão de todo ressentimento,
mágoas e atitudes que nos dividem testemunhemos concretamente aquilo que acreditamos
de verdade : que o Amor cura e abre portas para um renascimento.Cantemos a nossa
inspiração: "Coração Santo... o nosso encanto sempre serás!"

