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 Coração de Cristo, apóstolo do Reino, vem ao nosso encontro para dar-nos

vida.

   O Sagrado Coração de Jesus é o amor sem medida de Deus pela

humanidade que bate por nós para dar-nos a vida, para purificar-nos e unir-

nos num só corpo. Assim como o coração recebe sangue sem oxigênio e o

devolve cheio de nutrientes para todo o corpo, Jesus Cristo assume nossa

humanidade, recebe o nosso pecado, redime-o e o transforma em vida.

   Ser apóstolo é viver no coração de Cristo. Quem conheceu Aquele que deu

a própria vida para que "tenhamos vida e a tenhamos em abundância" (Jo 10,

10) começa a se impregnar das Suas convicções, das Suas atitudes, do Seu

Amor.  Começa a experimentar o mistério de um dom que não pode conter: o

próprio Cristo. E torna-se seu apóstolo.

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 
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 O coração do apóstolo bate em dois movimentos: contemplativo e

evangelizador.

   O Coração de Jesus bate por nós. Ama-nos sempre: acolhe-nos com

misericórdia, dá-se por nós.

   O coração é um músculo que bate sem parar em um duplo movimento: de

expansão para receber e de contração para entregar. Sem a ocorrência

constante desses dois movimentos complementares e inseparáveis, o coração

simplesmente não funciona. O mesmo acontece com o coração do apóstolo

que, movido pelo impulso do amor, bate em dois movimentos: contemplativo e

evangelizador.

   Contemplar não é apenas "olhar", mas, sobretudo, receber e acolher;

evangelizar não é apenas “pregar”, mas sobretudo dar e transmitir. Ser

contemplativo é descobrir e acolher Deus, presente nas diferentes realidades

da vida; ser evangelizador é saber comunicá-lo com a vida. Ser

"contemplativo e evangelizador" é ter a atitude existencial que nos permite

entrar nessa relação com Jesus Cristo, conhecê-Lo intimamente, amá-Lo e

partilhar a vida com Ele para sermos Suas testemunhas.

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 
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 O Coração de Jesus está ferido pelo nosso pecado e dessa ferida nos

restaura.

   O Coração de Jesus está ferido por nosso pecado. O pecado divide e nos

faz viver fragmentados. Todos nós experimentamos em algum momento ou

situação da vida essa fratura entre Deus, o mundo e nossos irmãos e irmãs,

que nos confronta entre o profundo anseio que nosso coração tem por Deus e

o pecado que nos seduz e arrasta, entre o desejo de amar Cristo e a

incapacidade de vê-lo nos outros; o que nos faz colocar as várias facetas da

vida em compartimentos isolados e nos leva a dizer com São Paulo "Não faço

o bem que quero, mas o mal que não quero" (Rm 7,19).

   Quando um órgão do corpo não recebe o sangue que o coração bombeia,

ele fica doente e morre. O pecado é o obstáculo que bloqueia a chegada da

graça; porém, da ferida no coração de Cristo, água e sangue, perdão e vida

para todos os homens fluem como uma fonte de salvação. Viver imerso no

coração de Cristo restaura a unidade em nós.

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 
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 O Coração de Cristo Apóstolo nos une em uma vocação e missão.

   O Coração de Jesus une o humano e o divino. Por meio dele podemos ver o

coração de Deus em toda a sua ternura, bondade e misericórdia. «Desde o

horizonte infinito do seu amor, de fato, Deus quis entrar nos limites da história

e da condição humana, tomou um corpo e um coração, para que possamos

contemplar e encontrar o infinito no finito, o mistério invisível e inefável no

Coração humano de Jesus ». (Bento XVI, Angelus 1 de junho de 2008).

   O coração é um órgão físico que responde aos sentimentos, onde o corpo

se integra à alma. Se vivemos no mistério do Apóstolo Cristo - deixando-O

viver em nós e por nós - tudo o que nos acontece se integra na vocação e na

missão, chegando ao ponto de amar e encontrar Deus em todas as coisas.

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do seu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e através de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Seu.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha o Teu Reino!
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 Ouvir as batidas harmoniosas do Sagrado Coração impulsiona o nosso

coração a bater de amor junto a Ele.

   O coração é o lugar da interioridade. O silêncio é a chave que abre a porta

da vida interior, permite-nos ouvir as batidas do coração. No silêncio

profundo tomamos consciência de nosso ser, deciframos nossa necessidade e

a dos outros, descobrimos com espanto aquela ação de Deus em nós. O

silêncio nos permite contemplar. São João encostou-se no coração do Mestre

e ouviu a maravilhosa linguagem de seu batimento cardíaco. Ouvir as batidas

do Sagrado Coração alegra a alma, aquece os corações onde o amor

esfriou. 

   No bater do coração de Cristo Apóstolo, descobrimos o dom do amor

efusivo que Deus oferece gratuitamente, que nos leva a maravilhar-nos, a ser

gratos, a ser generosos. Contemplar o coração manso, humilde e

misericordioso de Jesus nos convida a descansar Nele, a nos abandonar Nele,

a bater com amor junto a Ele, lançando-nos a um dom gratuito como o Seu;

leva-nos a evangelizar, a dar aquele mesmo dom inestimável sem retribuição:

"Recebestes de graça, dai de graça" (Mt 10, 8).

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 
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 O Coração do Apóstolo Cristo é contemplativo na evangelização.

   Assim como o coração não produz sangue, mas entrega o que recebe, e se

primeiro não se expande para ser preenchido com ele, não pode dar nada; O

apóstolo do Reino deve estar «unido à videira» (Jo 15,1-8) para falar do que

«viu, ouviu e sentiu» (1Jo 1,1). Jesus Cristo não se anuncia, é o apóstolo do Pai

e com a sua humanidade torna-nos palpável o mistério do amor de um Deus

trino. Quem não conhece Aquele a quem transmite, anuncia a si mesmo.

Somente aprendendo a estar com Ele e Nele podemos sair e falar em Seu

Nome.

   Toda ação verdadeiramente evangelizadora se realiza com espírito

contemplativo. Precisamos contemplar com o olhar de Cristo e com os

sentimentos de seu Sagrado Coração as pessoas que nos cercam e as

circunstâncias do mundo para ver tudo como Ele vê e, assim, descobrir o que

Ele deseja fazer através de nós.

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 



D I A  0 7
 O Coração do Apóstolo Cristo é um evangelizador na contemplação.

   Assim como o coração deve entregar todo o sangue que recebe porque não

pode contê-lo para si, o apóstolo do Reino não deve somente contemplar, ele

deve agir. Contemplando o homem ferido pelo pecado, Deus sai ao seu

encontro, assumindo a sua própria humanidade e oferecendo a sua vida por

ele. Contemplando a multidão que precisava comer, Jesus sentiu compaixão e

multiplicou cinco pães e dois peixes até ficarem satisfeitos. O coração do

Apóstolo Cristo olha para nós, conhece-nos, acolhe-nos e chama-nos como

Bom Pastor do Evangelho. Não contente em dar a sua vida por nós na cruz,

fica na Eucaristia, dá-nos a sua Mãe e envia a nós o Espírito Santo para agir

também em nós como um riacho de água viva; ainda hoje consegue continuar

a bater à nossa porta: dá-nos a devoção ao seu Sagrado Coração, à Divina

Misericórdia.

   Quem realmente contempla, evangeliza. E, se não o faz, deixa de ser

contemplativo, porque aquela Vida presente na alma não se desenvolve e

agoniza quando não pode exprimir-se no dom de si aos outros. Olhando para

o Coração traspassado de Cristo, cada um faz a experiência do amor

gratuito, e essa experiência não pode ser escondida, não pode ser contida.

Como São Paulo, nas profundezas da alma surge a necessidade de exclamar

"O amor de Cristo nos impele" (2Cor 5, 14) e "Ai de mim se não proclamar o

Evangelho!" (1Co 9:16).

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 
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 Viva com um coração apaixonado.

   O coração é o símbolo e o lugar do amor. O Sagrado Coração de Jesus

arde de amor pelos homens, ama-nos com um amor apaixonado, fiel,

magnânimo e criativo. É um coração apaixonado que deseja que o amemos e

que amemos através de nós, para que n'Ele encontremos a verdadeira vida e

a plenitude no amor.

   Amar com um coração como o de Cristo é ter consciência da nossa

fragilidade redimida pela sua misericórdia. A experiência de ser fraco, mas

de estar vivo pelo amor, introduz-nos na sabedoria pascal de morrer para

viver e dar a vida. A experiência de descobrir que Deus «torna novas todas as

coisas» (Ap 21, 5) leva-nos a viver com o coração no amor. Este é o Amor que

não se cansa de nos fazer bons samaritanos, que saem para ir ao encontro

das necessidades do próximo. A fidelidade de Cristo, o seu perdão constante

é o que mantém viva em nós a certeza de conhecer «em quem depositamos a

nossa esperança» (2Tm 1, 12), que nos leva a enfrentar com força e

coragemos desafios que a vida nos apresenta, pondo em jogo toda a nossa

pessoa e oferecendo a nossa pobreza e fragilidade, porque não depositamos

a nossa confiança em nós próprios, mas n'Ele.

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 
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 O coração de Jesus está vivo.

   Cristo está vivo, amando e agindo em nós agora, por meio do seu Espírito

para nos levar ao Pai. Ele está vivo, agindo e amando em nome dos outros e

do mundo. Queremos ser contemplativos e evangelizadores para nos

sintonizarmos cada vez mais com Ele, acolhendo o Seu amor, percebendo a

Sua ação, descobrindo os flashes da sua luz em nós e à nossa volta,

descobrindo as trevas onde quer brilhar mais e emprestando-lhe todo o nosso

ser para que ame e atue por meio de nós.

   Oração

   Jesus Cristo, dê-nos a graça de experimentar o poder do teu amor. Ajuda-

nos a viver dentro do teu Sagrado Coração para que, permanecendo unidos a

Ti e impregnados dos Teus sentimentos, da Tua maneira de ver e de agir,

possamos sincronizar as batidas do nosso coração com as Tuas para que

agora sejas Tu quem vive em nós e por meio de nós. Amém.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Dê-me um coração de apóstolo semelhante ao Teu.

V. Sagrado Coração de Jesus,

R. Ajuda-me a viver dentro do teu Coração.

V. Sagrado Coração de Jesus

R. Venha a nós o Vosso Reino! 


