
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, eu confio em VÓS! 

 

‘Muitas vezes, rezamos: “Coração de Jesus, Rei e centro dos corações! ” Isto nos mostra o 

profundo sentido dos seus desejos. Ele quer ser o Rei e o Centro de todos os corações. Pois é 

necessário que Ele seja aquele que vive em nós, que aspira, que reza e que sofre em nós’. Pe. José 

Kentenich 

Tivemos a felicidade de frequentar juntos, eu e Márcia, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em 

Jundiaí, já antes de nos casarmos e seguimos frequentando depois de nosso casamento, pois fomos 

morar no bairro que ela pertence. Foram mais de 15 anos participando ativamente desta Paróquia, 

seja na Pastoral Familiar, na formação dos noivos, no Encontro de Casais, o ECC e tantas outras 

atividades. Depois entramos na Campanha da Mãe Peregrina, fomos Coordenadores Diocesanos e 

depois União de Famílias. Nos dedicamos a partir de então ao Movimento Apostólico de Schoenstatt. 

Entretanto toda a nossa vivência anterior permaneceu viva em nós, pois nesses anos paroquiais, 

participamos de todas as formações e festas do Sagrado Coração de Jesus, sobre Santa Maria 

Margarida Alacoque, que teve a experiência do contato com o Sagrado Coração e a ela é que foram 

reveladas as 12 Promessas. O interessante é que depois de iniciarmos essa vivência não 

abandonamos até hoje essa participação. São quase trinta anos, são aproximadamente 360 primeiras 

sextas feiras com Eucaristia e Adoração. Pouquíssimas vezes não participamos e mesmo nas viagens, 

conseguimos estar presentes. É sempre nossa prioridade estarmos juntos à Ele. São incontáveis 

emoções, aprendizados e principalmente: como fomos abrigados nessa misericórdia e como somos 

impregnados a cada momento desse amor. Podemos testemunhar que as promessas de fato se 

realizam. 

Adorar o Sagrado Coração de Jesus é participar do infinito mar de graças, do infinito mar de 

misericórdia que emana Dele. Não há como não o amar, não há como não o adorar, não há como não 

confiar à Ele as nossas angustias, nossos medos e nossas preocupações. Também nossas alegrias e 

conquistas. Nele encontramos sempre o refúgio seguro.  

Aliás, Jesus somente permitiu que seu Coração fosse perfurado pela lança, porque queria deixar uma 

via, para que todos pudessem mais facilmente encontrar o caminho à Ele. Caminho, Verdade e Vida. 

Sagrado Coração, acho que nunca te agradecemos em público por todos esses anos, por ter permitido 

que nos conhecêssemos tão intimamente nessas adorações, por ter-nos abrigados, mesmo diante de 

nossa pequenez e por todos os momentos que nos abrigará no futuro. E obrigado principalmente por 

ter-nos encaminhado ao serviço de tua amada Mãe. Somos servos de Tua Serva. Imprestáveis servos, 

mas sempre servos. 

São João Paulo II era devoto fiel a essa devoção e sempre fez questão de propagar essa festa. Em 

1980, no dia do Sagrado Coração, ele afirmou: “Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a 

liturgia da Igreja concentra-se, com adoração e amor especial, em torno do mistério do Coração de 

Cristo. Quero, hoje, dirigir, juntamente convosco, o olhar dos nossos corações para o mistério desse 

coração. Ele falou-me desde a minha juventude. A cada ano, volto a esse mistério no ritmo litúrgico 

do tempo da Igreja. ” 

 

 



 

 

Vale a pena relembrar as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria 

Alacoque: 

1ª Promessa: “A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a 

imagem de Meu Sagrado Coração”; 

2ª Promessa: “Eu darei aos devotos de Meu Coração todas as graças necessárias a seu estado”; 

3ª Promessa: “Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias”; 

4ª Promessa: “Eu os consolarei em todas as suas aflições”; 

5ª Promessa: “Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte”; 

6ª Promessa: “Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos”; 

7ª Promessa: “Os pecadores encontrarão, em meu Coração, fonte inesgotável de misericórdias”; 

8ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção”; 

9ª Promessa: “As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, a uma alta perfeição”; 

10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os 

corações mais endurecidos”; 

11ª Promessa: “As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no 

Meu Coração”; 

12ª Promessa: “A todos os que comunguem, nas primeiras sextas-feiras de nove meses 

consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna”. 

Não sei se sabem, mas a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria 

foram entronizadas no Santuário Original em 1915. A estátua do Sagrado Coração foi entronizada no 

canto esquerdo do Santuário (quando você está de frente para o altar), como um símbolo visível da 

devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na crônica do seminário desse período está escrito:  “Em 10 

de janeiro de 1915, nós nos consagramos ao Sagrado Coração, como estava sendo feito em todos os 

lugares. Em preparação, durante três noites, houve a bênção e uma palestra do Pe. Kentenich”. 

Leia os detalhes através do link do Site do Movimento: 

lhttp://www.schoenstatt.org.br/2017/06/23/sagrado-coracao-no-santuario/ 

O Sagrado Coração de Jesus, verdadeiramente abriga todos os seu filhos e filhas. 

“Se quisermos que Cristo viva em nós, se quisermos imitar o Unigénito, então, a sua filiação tem 

de viver de modo singular em nós. O amor filial ao Pai que arde no Coração de Jesus, quer 

tornar-se mais uma vez vivo em mim e flamejar por mim, ao Pai”. Pe. José Kentenich. 

Sagrado Coração de Jesus, eu confio em Vós! 

Romulo e Márcia Romanato 

XIII Curso/SP 



 

 


