
 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom; eterna é a sua misericórdia!” (Salmo 136) 

No Ano da Misericórdia, a contemplação do Sagrado Coração de Jesus ganha um valor especial. Na 

verdade, é deste Coração que “todos nós recebemos, graça sobre graça” (Jo 1, 16), porque é daqui que 

brota a Fonte da Misericórdia.  

Deus tem Coração! Deus não é apenas uma Inteligência sublime, e a Criação não é apenas o produto da sua 

Razão. Deus tem Coração! Tudo o que existe foi primeiro amado, querido, desejado pelo Senhor, com um 

amor ciumento, que não admite rival. E esta é mesmo a única razão pela qual tudo existe: o amor. Existimos 

porque somos amados. Não há ninguém sobre esta Terra que não seja infinitamente amado pelo Senhor. 

Mesmo o maior pecador, mesmo o vizinho antipático, mesmo o colega que nos incomoda – todos somos 

infinitamente amados por um Deus que tem Coração, e que a todos chamou à vida por amor. 

“Porque Ele é bom” 

É difícil, senão impossível, para nós, entender o que é isto de Deus ser bom. Nós nunca somos perfeitamente 

bons, e guardamos dentro do nosso coração sentimentos mistos de amor e ódio, de bem e mal querer. Tão 

depressa nos alegramos com a amizade dos outros, como sentimos inveja do bem que lhes acontece. E é 

então que a Bíblia nos vem revelar que Deus tem Coração, e Coração Bom. Cada vez que pecamos e 

cruzamos com Jesus o nosso olhar, não encontramos nele ressentimento, nem sequer desilusão, mas apenas 

Bem, um imenso amor. E se o nosso pecado O magoa, mais O magoa a nossa dúvida sobre o seu perdão.  

“É eterna a sua misericórdia” 

O amor de Deus por nós é, acima de tudo, um amor de misericórdia. E porquê? Porque o seu Coração 

(“cor”, em latim) se debruça sobre a nossa miséria (“misere”, em latim). E não só se debruça, como se sente 

especialmente atraído por ela. Quanto mais miseráveis, mais merecedores somos da sua misericórdia.  

Significa isto que temos de pecar para que Deus nos ame? De modo nenhum! S. João, na sua carta, escreve: 

“Filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis.” (1Jo 2, 1) Na verdade, quanto mais conhecemos o amor 

misericordioso de Deus, menos iremos pecar, porque mais nos custará magoar quem tanto nos quer. É o que 

acontece com o amor humano: quanto mais próximo somos de alguém, mais nos custa ofender essa pessoa, 

seja o esposo, sejam os filhos ou os pais.  

Mas pequemos muito ou pouco, todos, sem exceção, devemos o que somos ao Coração misericordioso do 

Senhor, que Se debruça sobre a nossa miséria, e ora nos levanta do chão depois do pecado, ora nos retira as 

pedras do caminho para que não tropecemos e caiamos. De facto, não é isso o que acontece quando 

educamos os nossos filhos no caminho de Deus? Quantas pedras não lhes retiramos do caminho! Se 



 

olharmos para a nossa vida, podemos facilmente concluir que, noutras circunstâncias, tendo sido educados 

por outros pais, tendo convivido com outras pessoas, tendo nascido noutra religião ou noutro país, etc. 

teríamos certamente ficado expostos a pecados que, hoje, não cometemos. Vamos orgulhar-nos de algo que 

não teve qualquer merecimento da nossa parte? De forma alguma: tudo é graça de Deus! E vamos queixar-

nos se, por acaso, as nossas circunstâncias, a nossa ignorância, os maus conselhos recebidos nos induziram 

em pecado? De forma alguma também. Se estivermos verdadeiramente arrependidos – e só está 

verdadeiramente arrependido quem ama de verdade o Senhor – o seu perdão tudo, tudo cobre e tudo sara. 

Continua S. João: “Se o coração nos acusa, saibamos que Deus é maior do que o nosso coração” (1Jo 3, 

20). A misericórdia de Deus manifesta-se tanto no facto de nos impedir de pecar, como no facto de o 

permitir, para depois nos levantar do chão, arrependidos e num grau bem mais elevado de humildade e amor.  

E quanto tudo nos corre mal? E quando somos assaltados por toda a espécie de problemas e dificuldades? E 

quando Deus não nos dá o que lhe pedimos? Mesmo aí, é o seu amor misericordioso que nos sustenta e nos 

abriga. “Vinde a Mim, vós todos que andais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 

meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de Coração e achareis descanso.” (Mt 11, 28-29) 

“Dai graças” 

Depois de tudo isto, como não havemos de dar graças? Aliás, que outra coisa podemos nós fazer? Dar graças 

pela vida, pelo sol, pelos amigos, pela família, pelo trabalho, pelo alimento, mas também – e agora vem a 

parte mais difícil – dar graças pela falta de tudo isto, porque sabemos que em qualquer circunstância somos 

amados profundamente por um Deus que tem Coração. 

“Amai-vos como Eu vos amei.” (Jo 15, 12) 

E em que consiste a nossa gratidão? Em palavras e pensamentos? Jesus deixou-nos a resposta nos 

Evangelhos: “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.” Só retribuiremos o amor de Deus quando 

amarmos os irmãos com este amor louco, infinito e desmesurado com que Deus nos ama, visto não podemos 

amar a Deus senão através dos irmãos: “Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a 

Deus, a Quem não vê.” (1Jo 4, 20) E ainda: “Se Deus nos amou tanto, também nós nos devemos amar 

uns aos outros” (1Jo 4, 11) como expressão da nossa gratidão e como a única forma de retribuição. 

Compromisso 

Neste mês do Sagrado Coração de Jesus, a única coisa que importa é o amor. Abramos o coração para 

acolher o amor infinito que jorra do Coração aberto, e depois, por nossa vez, reguemos também alegremente 

com este amor a nossa casa e o nosso mundo. Ámen! 
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