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3º Mistério Luminoso 

Anúncio do Reino e chamamento à conversão 

O Coração que nos ama até o fim 

Introdução: 

Neste mês em que celebramos a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a nossa 

devoção da Comunhão reparadora do Primeiro Sábado contemplará o 3º Mistério 

Luminoso: O anúncio do Reino e o chamamento à conversão. Nos três anos de sua vida 

pública, o Divino Mestre ofereceu aos homens a infinita abundância do amor de seu 

Sagrado Coração por nós. Suas palavras de vida eterna testemunharam a inesgotável 

bondade que Ele tem para com cada uma de suas criaturas. 

Composição de Lugar: 

Para nossa composição de lugar imaginemos o salão onde Nosso Senhor tomou a 

última ceia com seus apóstolos. Após a refeição, o Divino Mestre lhes fala com grande 

bondade e carinho, onde manifesta seu amor por todos. Os apóstolos o ouvem 

atentamente, e cada palavra, cada gesto de Jesus os impressiona a fundo. Nós também, 

contemplando esta cena com a imaginação, somos tocados no íntimo de nossa alma pela 

benevolência do Sagrado Coração de Jesus.  

Oração Preparatória: 

Ó Coração Imaculado de Maria, fornalha ardente de amor ao Sagrado Coração de 

Jesus, alcançai-nos as graças necessárias para bem meditarmos neste luminoso mistério 

de nossa Fé, considerando o infinito amor que o Coração de vosso Divino Filho tem por 

todos e cada um de nós. Fazei, ó Mãe, com que saiamos desta meditação mais 

agradecidos a este amor divino e mais decididos a correspondermos plenamente a ele.  

Amém. 

   

Evangelho de São Joãos (13,1): "Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a 

sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o 

extremo os amou. ” 
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I – FONTE DE CONFIANÇA INABALÁVEL 

Cada um de nós possui um coração que pulsa dia e noite e discerne com clareza os 

próprios gostos e preferências. No entanto, quão diferente é o Coração adorável de Jesus, 

humano e, ao mesmo tempo, divino! Jamais qualquer movimento deste Coração destoará 

dos desejos da Santíssima Trindade. Uma vez criado, uniu-Se aos planos que o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo tinham para Ele, e manifestou a Deus o mais perfeito e sublime 

amor, penetrado de respeito, adoração e submissão. Um Coração feito de amor ilimitado, 

que conhece nossas misérias e debilidades, Ele tudo tolera, compassivo, sem nunca 

diminuir seu amor, apesar das inúmeras ocasiões em que Lhe damos motivo para isso. 

1. Celebração da confiança inabalável 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus bastaria para tornar inabalável nossa 

confiança n’Ele, e a firme convicção de que, graças à infinita benevolência divina, 

alcançaremos um dia a felicidade eterna. Imperfeitos que somos, necessitamos sempre do 

auxílio sobrenatural para a prática da virtude, pois já diz a Escritura que o justo peca sete 

vezes ao dia (cf. Pr 24, 16). Entretanto, ao nos depararmos com nossas debilidades não 

percamos uma fímbria sequer de confiança, certos de que, no fundo, elas proporcionam à 

Providência ocasião de manifestar ainda mais sua grande misericórdia. Devemos, pois, 

abandonar-nos sem reservas nas mãos do Sagrado Coração de Jesus e nos deixar 

conduzir enquanto meros objetos de sua bondade infinita. A celebração dessa devoção 

poderia ser chamada de festa da confiança inabalável. 

2. Misericórdia e perdão ilimitados 

Algumas horas antes de ser traspassado o Coração de Jesus pela lança de Longinus, 

Nosso Senhor dirigiu uma pungente súplica a Deus: “Pai, perdoa-lhes, porque eles não 

sabem o que fazem” (Lc 23, 34). Naquela hora, Cristo lembra ao Eterno Pai sua condição 

de Filho, procurando, em função dela, comovê-Lo tanto quanto estava comovido seu 

Sagrado Coração, e deixando transparecer seu anelo de salvar até mesmo aqueles que O 

martirizavam. Ora, esses algozes não tinham ideia de quem estavam crucificando e viam-

se na contingência de pregar um suposto criminoso no madeiro da Cruz, em obediência a 

uma ordem recebida. Nós, porém, quando ofendemos gravemente a Deus não podemos 

afirmar que não sabemos o que fazemos, uma vez que para haver pecado mortal é preciso 

pleno conhecimento e deliberado consentimento do que se faz. 

Deveríamos, pois, tomar a firme resolução de voltar para Deus o nosso coração, 

apesar de nossas inúmeras misérias, rezando: “Senhor, perdoai-nos, porque sabemos o 

que fazemos!” E tenhamos a mesma inabalável confiança de que seremos perdoados, 

como objetos de ainda maior clemência do Sagrado Coração de Jesus do que quando Ele 

perdoou os que não sabiam o que faziam. Tal é a grandeza do Coração amoroso de Jesus, 

de inesgotável misericórdia, benevolência e perdão! 
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II – CORAÇÃO FIEL E REPASSADO DE TERNURA 

Os homens prometem facilmente, mas depois faltam muitas vezes à palavra, ou 

porque enganaram prometendo ou porque não a podem ou não a querem guardar. Não faz 

assim Jesus Cristo, que, sendo Deus todo poderoso, não pode enganar nem mudar. 

Quanto melhor é, pois, ter que tratar com este Coração divino do que com os homens! 

Ponhamos, porém, a mão na consciência: somos nós fiéis a Deus, assim como ele nos é 

fiel? Quantas vezes temos já prometido amá-Lo e depois o temos traído! 

1. O Coração de Jesus não pode enganar aqueles que O amam 

Oh! Como o belo Coração de Jesus é fiel para com aqueles que Ele chama a seu 

santo Amor! – exclama Santo Afonso de Ligório.  Este nos ensina que a fidelidade de 

Deus nos dá ânimo para esperar tudo, se bem que nada mereçamos. Se desejamos graças, 

peçamo-las em nome de Jesus Cristo, visto que Ele nos prometeu que assim as 

obteremos. Nas tentações, confiemos nos méritos de Jesus, e Ele não permitirá que os 

inimigos nos incomodem acima das nossas forças. Deus não pode ser infiel em suas 

promessas, porque não pode mentir, sendo a verdade mesma; nem pode mudar de 

opinião, porque tudo o que quer é justo e reto. Prometeu acolher todo aquele que a Ele se 

chega e dar auxílio ao que o pede, e ainda amar àquele que O ama. Se assim prometeu, 

como poderia depois não cumprir sua promessa? 

2. Não existe Coração mais terno e misericordioso 

 Onde poderíamos achar um coração mais terno e misericordioso do que o Coração 

de Jesus, um coração que se tenha compadecido mais das nossas misérias? A sua 

misericórdia O fez baixar do Céu à Terra; O fez dizer que era Ele o bom Pastor vindo a 

dar a vida pelas suas ovelhas. Para nos obter o perdão, a nós, pecadores, não perdoou a Si 

mesmo e quis sacrificar-se sobre a cruz, a fim de sofrer Ele mesmo o castigo que nós 

tínhamos merecido. É a mesma piedade e compaixão que O faz ainda agora dizer: “Ó 

homens, meus pobres filhos, porque vos quereis condenar, fugindo de mim? Não vedes 

que afastando-vos de mim correis para a morte eterna? Não vos quero ver condenados; 

não desanimeis, se quereis voltar a Mim, voltai e recuperareis a vida! ” 

A mesma misericórdia O faz ainda dizer que ele é o Pai amoroso que, posto que 

desprezado pelo filho, não sabe repulsá-lo quando volta arrependido, mas o abraça com 

ternura e se esquece de todas as injúrias recebidas. 

Tenho eu essa consciência plena de que não acharei um Coração tão amável e 

misericordioso como o de Jesus, todo feito de clemência para comigo? 

3. Nenhum mais bondoso e generoso 

É próprio das pessoas de coração bem formado querer fazer todos contentes, 

especialmente os mais necessitados e aflitos. Mas onde acharemos quem tenha o coração 

mais bondoso que Jesus Cristo? Por ser a bondade infinita, tem um desejo extremo de 

nos comunicar as suas riquezas: “Comigo estão as riquezas, para enriquecer os que me 
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amam”. Para nos fazer ricos quis ficar no Santíssimo Sacramento, no qual está com as 

mãos cheias de graças e celestiais favores, a fim de dispensá-los aos que O receberem e 

O vierem visitar. No Coração de Jesus achamos, portanto, todos os bens e todas as graças 

que desejamos. 

Saibamos então – observa Santo Afonso -- que é ao Coração de Jesus que devemos 

agradecer todas as graças recebidas: a Redenção, a vocação, as luzes interiores, o perdão, 

a força para resistir às tentações, a paciência nas contrariedades, pois que sem o seu 

auxílio nenhum bem poderíamos fazer: “Sem mim não podeis fazer nada”. E se, no 

passado, não recebemos graças mais abundantes, não nos queixemos do Sagrado 

Coração, mas nos queixemos de nós mesmos, porque não as pedimos. 

III - UM CORAÇÃO QUE MERECE TODO O NOSSO AMOR 

Quem se mostra sempre e em tudo amável faz-se necessariamente amar. Ah! Se 

procurássemos conhecer todos os belos títulos que Jesus Cristo tem para ser amado, 

todos nós nos acharíamos na feliz necessidade de O amar. Que coração há mais amável 

que o de Jesus Cristo? Coração todo puro, todo santo, todo amor para com Deus e para 

conosco. Coração cujos desejos têm por objeto único a glória divina e o nosso bem. 

Coração no qual Deus acha todas as suas delícias e toda a sua complacência. 

1. Como o Coração de Jesus pode ser tão pouco amado?  

No coração de Jesus, portanto, acha-se tudo que possa haver de amável. Ora, se 

houvesse uma pessoa que em si reunisse todas estas e mais outras virtudes, quem poderia 

deixar de a amar? Se soubéssemos que longe de nós reina um monarca famoso, humilde, 

afável, piedoso, cheio de caridade, manso para com todos e benfazejo até para com os 

que lhe fazem mal; mesmo sem o conhecermos e termos que ver com ele, seríamos 

cativados pelo seu amor e constrangidos a amá-lo. Como é então possível, que Jesus 

Cristo, que possui todas estas virtudes e em grau supremo, que nos ama tão ternamente, 

seja amado tão pouco pelos homens e não seja o objeto único de nosso amor? 

E eu, que agora faço esta meditação, em que medida amo este Coração Sagrado? 

Digamos com o santo: “Ó meu amável Redentor, vosso Coração é a sede de todas as 

virtudes. Amabilíssimo Coração do meu Jesus, Vós mereceis o amor de todos os 

corações. Muito pobre e infeliz é o coração que Vos não ama. Tão infeliz foi o meu 

coração durante todo o tempo que Vos não amou. Mas não quero continuar a ser tão 

desgraçado, pois amo-Vos, ó Jesus e quero sempre amar-Vos. ” 

2. O Coração de Jesus nos ama até o fim 

Oh! Se compreendêssemos o amor de que o Coração de Jesus está abrasado para 

conosco! Jesus nos ama tanto que, se todos os homens e todos os anjos se unissem para 

amar com todas as suas forças, não chegariam à milésima parte do amor que nos tem 

Jesus. Ele nos ama imensamente mais que nós mesmos nos amamos; Ele nos amou até o 

excesso. E que excesso maior do que um Deus morrer pelas suas criaturas? 
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Jesus nos amou até o fim. Sim, porque, depois de nos haver Deus amado desde a 

eternidade, de forma que em toda a eternidade não houve um instante em que não tenha 

pensado em nós e amado a cada um de nós, por nosso amor se fez homem e escolheu 

uma vida penosa e a morte de cruz. Amou-nos, portanto, mais que a sua honra, mais que 

seu repouso, mais que a vida, porquanto sacrificou tudo para nos provar o amor que nos 

tem. Não vai nisto um excesso de amor, que fará os anjos e o Paraíso todo pasmarem por 

toda a eternidade? 

Não nos esquivemos de constatar: esse Coração adorável de Jesus, Coração 

consumido pelo amor aos homens, Coração criado para amar aos homens, merece ser 

todo amado por nós e aguarda, de cada uma de suas criaturas humanas, a 

correspondência ao infinito amor que tem por elas.  

CONCLUSÃO 

Voltemo-nos à Virgem Gloriosa de Fátima, cujo Imaculado Coração é o modelo 

perfeito de devoção ao Coração Sagrado de Jesus, e peçamos a Ela que acenda em nossas 

almas o amor a este Coração que tanto nos ama, e o faça crescer até os extremos dos 

limites aos quais nossa natureza humana pode chegar. Que nossa Mãe Celeste nos ajude a 

vencer todas as debilidades morais que nos separam do Sagrado Coração de seu Divino 

Filho e nos leve a amá-Lo fervorosamente, acima de todos os afetos terrenos. 

 

Salve Rainha... 
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