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[Extraído do Livro do Apostolado, Anexo III: EL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA , página 81] 

3. AS FESTAS PRINCIPAIS 

Festa do Sagrado Coração de Jesus 

A devoção ao Coração de Jesus existe desde os primeiros tempos da 
Igreja, quando se meditava no Lado e no Coração aberto de Jesus, de onde 
saiu sangue e agua. Desse Coração nasceu a Igreja e por esse Coração se 
abriram as portas do Céu. 

A devoção ao Sagrado Coração está acima das outas devoções, 
porque veneramos ao próprio Coração de Deus. Mas foi Jesus mesmo 
quem, no século XVII, em Paray-le-Monial, França, solicitou, através de uma 
humilde religiosa, que se estabelecesse definitiva e especificamente a 
Devoção ao Seu Sacratíssimo Coração. 

Em 16 de junho de 1675 Nosso Senhor apareceu e mostrou seu 
Coração a Santa Margarida Maria de Alacoque. Seu Coração estava 
rodeado de chamas de amor, coroado de espinhos, com uma ferida aberta, 
da qual brotava sangue e, do interior de seu Coração, saia uma cruz. 

Santa Margarida escutou Nosso Senhor dizer: “Eis aqui o Coração que 
tanto tem amado aos homens, e em troca, da maior parte dos homens, não 
recebe nada mais que ingratidão, irreverência e desprezo, neste Sacramento 
de Amor.” Com estas palavras o próprio Nosso Senhor nos diz em que 
consiste a devoção ao seu Sagrado Coração. A devoção em si está dirigida à 
pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu amor não correspondido 
representado por seu Coração. 

Dois, pois, são os atos essenciais desta devoção: amor e reparação. 
Amor, pelo muito que Ele nos ama. 

Reparação e desagravo, pelas muitas injurias que recebe na Sagrada 
Eucaristia.  
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Festa do Imaculado Coração de Maria 

Esta festa está intimamente vinculada com a do Sagrado Coração de 
Jesus, a qual se celebra o dia anterior, sexta-feira. Ambas as festas se 
celebram sexta-feira e sábado, respectivamente, na semana seguinte ao 
domingo de Corpus Christi. 

Os Corações e Jesus e de Maria estão maravilhosamente unidos no 
tempo e na eternidade, desde o momento da Encarnação. A Igreja nos 
ensina que o modo mais seguro de chegar a Jesus é por meio de Maria. Por 
isso nos consagramos ao Coração de Jesus por meio do Coração de Maria. 

A festa do Coração Imaculado de Maria foi oficialmente estabelecida 
em toda a Igreja pelo Papa Pio XII, em 4 de maio de 1944, para obter por 
meio da intercessão de Maria, “a paz entre as nações, liberdade para a 
Igreja, a conversão dos pecadores, amor a pureza e a prática das virtudes.” 
Esta festa se celebra na Igreja todos os anos no sábado seguinte ao 
segundo domingo depois de Pentecostes. 

Depois de sua entrada nos céus, o Coração de Maria segue exercendo 
a nosso favor, sua amorosa intercessão. O amor de seu Coração se dirige 
primeiro a Deus e ao seu Filho Jesus, mas se estende também com 
solicitude maternal sobre todo o gênero humano, que Jesus lhe confiou ao 
morrer; e assim a louvamos pela santidade de seu Imaculado Coração e lhe 
solicitamos sua ajuda maternal em nosso caminho para seu Filho. 

Uma prática que hoje em dia forma parte integral da Devoção ao 
Coração de Maria é a Devoção dos Cinco Primeiros Sábados. Em dezembro 
de 1925, a Virgem apareceu à Soror Lucia dos Santos, vidente de Fátima, e 
lhe disse: “Eu prometo assistir na hora da morte, com as graças necessárias 
para a salvação, a todos aqueles que, nos primeiros sábados de cinco 
meses consecutivos, se confessem, recebam a Sagrada Comunhão, rezem a 
terceira parte do Rosário, com intenção de dar-Me reparação”. Junto com a 
Devoção dos Nove Primeiras Sextas-feiras do Mês, esta é uma das 
devoções mais conhecidas entre o povo crente. 

O Papa São João Paulo II declarou que a comemoração do Imaculado 
Coração de Maria será de natureza “obrigatória” e não “opcional”. É dizer, 
pela primeira vez na Igreja, a liturgia para esta celebração deve realizar em 
todo o mundo Católico.  

Entreguemo-nos ao Coração de Maria dizendo-lhe: “Levai-nos a Jesus 
de vossa mãe! Levai-nos, Rainha e Mãe, até as profundidades de seu 
Coração adorável! Coração Imaculado e Maria, rogai por nós.” 


