
 

 

         

 

 

“TODA A MINHA CONFIANÇA COLOCO-A 

NO CORAÇÃO DULCÍSSIMO DE JESUS” 

Madre Assunta 

 

Na Sagrada Escritura o termo coração não equivale a 

sentimento, a um músculo que bombeia o sangue, mas 

significa “a vida profunda, a pessoa completa, seus 

projetos, seus pensamentos, suas decisões”. Quando 

Deus no Primeiro Testamento diz: “Filho meu, dá-me teu coração” (Prov. 

23,26), portanto, ele não quer dizer: “Dá-me teus sentimentos”, mas “Dá-

me tua vida”. O Coração amabilissimo de Jesus, então, não representa 

acima de tudo seus sentimentos por nós, mas a sua vida doada por amor 

de cada um de nós. A sua vida entregue na cruz, como resposta ao 

desamor dos seus! 

É o amor de Deus Pai que entrega novamente o Filho querido, em cada 

celebração eucarística, por mim, por você. Como eu e voce reajimos a tanto 

amor? 

A devoção ao Coração de Jesus nasceu há muito tempo na Igreja, mas não é 

algo do passado. A Igreja em seu calendário litúrgico celebra hoje ainda a 

Solenidade do Sagrado de Jesus. 

 

O pior mal que pode acontecer a uma pessoa é “ter a sensação, o 

sentimento ou saber que ninguém a ama”. Isto a incapacita, na prática, a 

amar verdadeiramente! Mas “Deus é amor” (1 Jo 4, 8.16).  O amor não é 

uma das qualidades de Deus que expressa alguma qualidade dele. Não! 

Deus é amor! O amor define o que Deus é em sua natureza mais íntima. 

Deus é todo coração, todo doação, desde o início. Ele criou por amor, 

escolheu Israel por amor, mandou seu Filho por amor! Deus criou o homem 

e a mulher à sua imagem e semelhança, justamente para que fossemos 

capazes de amar, de retribuir, de agradecer, de louvar.  

 

Jesus é o coração visível de Deus que amou Maria, Marta, o filho pródigo, a 

pecadora, o malfeitor. Ele é o coração de Deus que abraçou os pequenos, 

que aceitou ser lavado os pés pela jovem pecadora, que teve compaixão 

das multidões famintas, que chorou diante do túmulo do amigo Lázaro...e 

assim por diante! 

 

 A Trindade nos amou com o coração de carne de Jesus, com a vida de 

Jesus Cristo. Ele mesmo disse: “Não há maior amor que dar a vida por 

aqueles que se ama”. Jesus morreu só por amor, a fim de que ficasse 

evidente para todos que ele está disposto a qualquer coisa por nós! Não foi 

o seu sofrimento que nos salvou, mas o amor com o qual ele acolheu o 

sofrimento para nos redimir.  É por isto que um símbolo muito usado pelos 

cristãos é o seu coração, que recorda aquele amor que o fez sofrer e dar a 
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vida por nós. Nós não somos condenados, desesperados, abandonados, 

pois Deus nos amou ao ponto de morrer por nós! 

 

Sim, afirmamos que a nossa salvação se encontra no amor que Deus tem 

por nós. Assistimos hoje à procissão de pessoas desiludidas no amor: 

esposas traídas, amantes separados, pais sem coração, crianças 

violentadas dentro de casa, etc.etc. Mas Deus é fiel no amor. Só ele é fiel 

para sempre! Só o amor dele ajuda a viver, a enfrentar dificuldades, a 

recomeçar após cada erro e pecado, após as desilusões da vida! Por amor a 

pessoa está disposta a tudo, como Cristo, como São Carlos, o Beato 

Scalabrini, a Bem-aventurada Assunta e o Servo de Deus Padre José 

Marchetti. 

 

 Estes e tantos outros souberam dizer de verdade: 

“Ó Deus, vós sois meu abrigo, minha fortaleza, 

Deus em quem confio...sob vossas asas encontro 

abrigo” (Sl 91, 2.4). Eles experienciaram que é 

verdade o que disse Isaias: “Os que põem a sua 

esperança em Javé renovam suas forças, abrem 

asas como águias, correm e não se esgotam, 

caminham e não se cansam” (Is 40,31). Eis o 

testemunho de uma mulher-missionária, da nossa 

cofundadora, a Bem-aventurada Assunta!  

 

 

PARA REFLETIR:  

 

1.Nas origens de nossa Congregação temos uma mulher, uma missionária como nós, mas 

totalmente confiante/abandonada ao poder de Deus. O que Ele, o amável Coração de Jesus nos 

diz hoje? O que ela me ensina?  

 

2. Às noviças ela dizia: “Che Egli vi stringa sempre più sopra il Suo Cuore tenero e 

vi faccia sue fedeli fidanzate e un giorno Sue fedeli e felici spose. Non dimenticatevi 

di pregare per chi vi invia la benedizione [...] Bem-aventurada Assunta. A mim e a 

você neste “2 ou 3 noviciado” o que Assunta nos diria? O que sinto de dizer ao 

Esposo celeste? 

 

 

Reze, reflita, escreva alguma oração para partilhar com as coirmãs.... 


