
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Coração de Jesus vivo e operante na vida da Igreja 
Observatório Pastoral 

O Mês de Junho é todo ele consagrado ao Coração de Jesus. 
Esta festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, realiza-se na sexta-feira seguinte ao Corpo de Deus, teve 

o seu início com São João Eudes, um impulso importante com as aparições a S. Margarida Maria Alacoque. 
Embora esta devoção remonta aos séculos XII e XIV. No entanto a sua devoção tem inícios na última ceia 
quando o discípulo amado reclina a cabeça sobre o coração do Divino Mestre, e o seu ponto culminante no alto 
da Cruz. Esta devoção expressa-se de dois modos, como afirma o Papa Bento XVI: “Por outro lado, esse 
mistério do amor de Deus por nós não constitui só o conteúdo do culto e da devoção ao Coração de Jesus: é, ao 
mesmo tempo, o conteúdo de toda verdadeira espiritualidade e devoção cristã. Portanto, é importante sublinhar 
que o fundamento dessa devoção é tão antigo como o próprio cristianismo. De facto, só se pode ser cristão 
dirigindo o olhar à Cruz de nosso Redentor, “a quem transpassaram”. Com esta devoção mergulhamos na 
vivência do Evangelho. 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é mais uma devoção, inscrita na religiosidade popular, na vida 
do crente e da Igreja. Pelo contrário ela expressa o essencial da fé cristã: o amor imenso de Deus pela 
humanidade, que tem a sua consumação plena em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um coração encarnado, que se 
entregou, por amor até ao fim para redimir todos os homens. Um coração que transforma o coração do homem. 
Tornando possível uma nova humanidade, uma nova civilização alicerçada no amor. É naquele coração de 
homem com que nos amou Jesus, que nos amou até ao extremo, até ao fim, foi trespassado pela lança, e do seu 
lado aberto saiu sangue e água, no alto da cruz. É desta fonte inesgotável e perene que brota a vida nova e 
eterna. É do coração de Jesus que emana a energia necessária, para viver e cumprir a nossa vocação ao amor, 
realizando a nossa missão. Só contemplando as entranhas do Coração sacratíssimo de Jesus Cristo, podemos 
aprender o que é o amor e o que significa amar. 

Esta devoção é um convite a bebermos desta fonte inesgotável de vida. Da Igreja brotam os sacramentos, 
para abrirmo-nos ao mistério de Deus e do seu amor, para assim sermos transformado e redimidos por Cristo. 

Mensalmente, na primeira sexta-feira de cada mês, é um convite a aprofundarmos a nossa relação com o 
Coração de Jesus, para reavivarmos em nós o amor salvífico de Deus, acolhendo-O, cada vez mais e melhor na 
nossa vida, estando e vivendo com Jesus, uma relação íntima, pessoal e existencial. É nesta devoção ao Coração 
de Jesus, trespassado por amor, a todos os homens e mulheres, que nos leva ao autêntico conhecimento d’Ele, e 
aprofundarmos mais na nossa vida o seu amor. É por Jesus Cristo, que conhecemos melhor o amor de Deus, 
experimentamo-lo e temos o nosso olhar até Ele, até vivermos por completo a experiência do amor, para o 
testemunha-lo aos demais. É neste amor, experimentado, aprofundado, vivenciado e testemunhado, que se 
encontra a essência da vida da Igreja e de cada cristão. Já afirmava o Papa São João Paulo II que, “junto do 
Coração de Cristo o coração do homem aprende a conhecer o sentido verdadeiro e único de sua vida e de seu 
destino, a compreender o valor de uma vida autenticamente cristã, a se preservar de certas perversões do 
coração humano, a unir o amor filial para com Deus ao amor do próximo…é no Coração de Cristo que o 
homem recebe a capacidade de amar.” Para bem viver essa real e profunda experiência de Deus que é dada ao 
contemplar o Sagrado Coração de Jesus, é preciso olhar para o nosso coração, deparar com o vazio da nossa 
existência e superar o nosso nada, ao mergulhar no coração de Jesus: nele encontraremos a profundidade da 
misericórdia de Deus e o sentido de nossa vida. Assim, o homem quando busca o seu sentido de vida busca na 
verdade o Sagrado Coração de Cristo. É isso mesmo: Só no coração de Cristo é que o homem vai encontrar 
alento e descanso em meio ao vazio existencial que deparamos quando não nos voltamos para Deus. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I             Job 38, 1.8-11 
«Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas» 

 
Leitura do Livro de Job 
O Senhor respondeu a Job do meio da tempestade, dizendo: «Quem 
encerrou o mar entre dois batentes, quando ele irrompeu do seio do abismo, 
quando Eu o revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, 
quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolhos? E disse-lhe: 
‘Chegarás até aqui e não irás mais além, aqui se quebrará a altivez das tuas 
vagas’». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL   Salmo 106 (107), 23-24.25-26.28-29.30-31 (R. 1b) 
Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. 
Ou: Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. 
 
LEITURA II               2 Cor 5, 14-17 

«Tudo foi renovado» 
 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 
Irmãos: O amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que um só morreu por 
todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os 
vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para Aquele que morreu 
e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém 
segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, 
agora já não O conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova 
criatura. As coisas antigas passaram: tudo foi renovado. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                  Mc 4, 35-41 

«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: «Passemos à 
outra margem do lago». Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo 
na barca em que estava sentado. Iam com Ele outras embarcações. 
Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que 
enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa 
almofada. Eles acordaram-n’O e disseram: «Mestre, não Te importas que 
pereçamos?». Jesus levantou-Se, falou ao vento imperiosamente e disse ao 
mar: «Cala-te e está quieto». O vento cessou e fez-se grande bonança. 
Depois disse aos discípulos: «Porque estais tão assustados? Ainda não 
tendes fé?». Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: 
«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Na primeira leitura o Senhor recordar a Job a sua acção 
criadora sobre o mar, o Senhor apresenta-Se, antes de mais, 
intocável na sua transcendência e majestade. Quem é Job para pôr em 
causa os desígnios desse Deus criador que, com a sua Palavra, controlou 
o mar? Job é convidado a aceitar que um Deus de quem depende toda a 
criação, que até submete o mar, que cuida da criação com cuidados de 
pai, sabe o que está a fazer e tem uma solução para os problemas e 
dramas do homem... O homem, na sua situação de criatura finita e 
limitada, é que nem sempre consegue ver e perceber o alcance e o 
sentido último dos projectos de Deus. Em conclusão: só Deus tem todas 
as respostas; ao homem resta reconhecer os seus limites de criatura e 
entregar-se nas mãos desse Deus omnipotente e majestoso, que tem um 
projecto para o mundo. Ao homem finito e limitado resta confiar em 
Deus e ver n'Ele a sua esperança e a sua salvação. 

   Com franqueza, Paulo admite que, no passado, entendeu Cristo "à 
maneira humana" e não percebeu que a sua doação até à morte era 
expressão de um amor ilimitado; mas, depois de se ter encontrado com 
Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, Paulo passou a ver as coisas 
de forma diferente. Paulo quer anunciar por mandato de Cristo que a 
adesão a Cristo faz desaparecer o homem velho do egoísmo e do pecado 
e faz surgir uma nova criatura. O cristão, que aderiu a Cristo, é uma nova 
criatura, o membro de uma nova humanidade. Identificado com Cristo, 
ele corre ao encontro do Homem Novo, da vida plena e verdadeira, da 
salvação definitiva. Ele sente que Deus o manda testemunhar essa 
experiência diante de todos os homens. 

  No Evangelho no "barco" vão Jesus e os discípulos. O "barco" é, 
na catequese cristã, o símbolo da comunidade de Jesus que navega pela 
história. Jesus está no "barco", mas são os discípulos que se encarregam 
da navegação, pois é a eles que é confiada a tarefa de conduzir a 
comunidade pelo mar da vida. Durante a travessia, Jesus "dorme". O 
"sono" de Jesus durante a viagem refere-se, possivelmente, à sua 
aparente ausência ao longo da "viagem" que a comunidade cristã faz 
pela história. Com frequência os discípulos, ocupados em dirigir o 
"barco", têm a sensação de que estão sós, abandonados à sua sorte e que 
Jesus não está com eles a enfrentar as vicissitudes da viagem. Na 
verdade, Jesus está com eles no "barco"; A "tempestade" significa as 
dificuldades que o mundo opõe à missão dos discípulos. Jesus, 
despertado pelos discípulos, acalma a fúria do mar e do vento, com a sua 
Palavra imperiosa e dominadora. Depois de aclamar o mar e o vento, 
Jesus dirige-Se aos discípulos e repreende-os pela sua falta de fé "porque 
estais tão assustados? Ainda não tendes fé?". 
 


