
Adorar é: 

“Ocuparmo-nos e 

preocuparmo-nos com os 

interesses de Jesus” 
(Sta. Rafaela Mª. EE 1903) 

 
“Os discípulos – conclui o Evangelho –, «após 

o canto dos salmos, saíram» (14, 26). No final da missa, sairemos também nós. Caminharemos com Jesus, 

que percorrerá as estradas desta cidade. Deseja habitar no vosso meio. Quer visitar as situações, entrar nas 

casas, oferecer a sua misericórdia libertadora, abençoar, consolar. Experimentastes situações dolorosas; o 

Senhor quer estar perto de vós. Abramos-Lhe as portas e digamos-Lhe: 

Vinde visitar-nos, Senhor. Acolhemo-Vos nos nossos corações, nas nossas famílias, na nossa cidade. Obrigado 

porque nos preparais o alimento da vida e um lugar no vosso Reino. Tornai-nos preparadores ativos, 

portadores jubilosos de Vós que sois a vida, para levar fraternidade, justiça e paz 

pelas nossas estradas. Ámen.”  
Homilia do Papa Francisco, Missa da Solenidade de Corpus Christi.7 de junho de 2018 

 

 

SOLENIDADE DO 
CORAÇÃO DE JESUS 

 

“No coração de “Aquele que trespassaram”, 

contemplamos a manifestação da Misericórdia, que nos 

leva a olhar o mundo com esperança”. (Constituições nº 2) 

 
“Este amor, esta fidelidade do Senhor manifesta a humildade do 

seu coração que veio oferecer amor com mansidão e humildade. 

Assim se definiu a si mesmo: “Aprendei de mim que sou manso e 

humilde de coração”. E o sentido da festa do Sagrado Coração 

de Jesus, que celebramos hoje, é que descubramos cada vez 

mais, e nos envolva, a fidelidade humilde e a mansidão do amor de Cristo, revelação da misericórdia do Pai. A 

fidelidade de Deus ensina-nos a acolher a vida como acontecimento do seu amor e permite-nos testemunhar 

este amor aos irmãos mediante um serviço humilde e manso.” 

 (Homilia do Papa Francisco, 27 de junho de 2014). 

 

 

Diante destas grandes solenidades, desejamos que todos possamos viver a Eucaristia como o lugar privilegiado 
onde sintamos esse amor vivido até ao extremo. Por isso hoje dizemos: Jesus, manso e humilde de Coração, 
faz o nosso coração semelhante ao Teu.  
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“A Eucaristia é fonte e cume 

de toda a vida cristã” 
 


