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MARGARIDA DE JESUS 

Tudo quanto existe no mundo, de beleza, de sa
bedoria, bondade e esplendor; tudo quanto vemos 
de maravilhoso na Criação; na variedade de astros -
sol, lua, estrelas - de animais e plantas que tudo 
embelezam, tudo é obra do amor infinito de Deus 
comunicado às suas criaturas. 

Mas nada se pode comparar ao facto de ter en
viado o seu Filho ao mundo, fazendo-se igual aos 
homens e nascendo da Santíssima Virgem Maria, 
para poder viver entre os homens e, morrendo pre
gado na cruz, salvar-nos do pecado e nos tornar fi
lhos adoptivos de Deus. 

O jansenismo tinha feito todos os possíveis para 
desfigurar este dogma essencial do cristianismo, este 
amor de Deus aos homens. 

Era necessário que o Espírito de Amor, que rege 
a Igreja, encontrasse um meio novo que levasse as 
almas, longe de diminuir o seu amor a Jesus, a sen
ti-lo cada vez mais. 

O meio escolhido foi uma Religiosa da Visitação 
de Santa Maria, Santa Margarida Maria Alacoque, a 
quem Jesus mostrou o seu Coração e dela se serviu 
para propagar no mundo esta devoção. 

Margarida nasceu a 22 de Julho de 1647. Era a 
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Margarida, quinta tuha do notário real Cláudio Alacoque, 
nasceu a 22 de Julho de 1647. 

quinta filha do notário real Cláudio Alacoque, que de
sempenhava o cargo na cidade de Lhautecour, na 
actual diocese de Autun. 

Seus pais, porventura sem nisso pensarem, fo
ram profetas ao impor-lhe no baptismo esse belo e 
poético nome de Margarida, que se desposou com 
Cristo desde que teve o uso da razão. 

Ela será sempre "a Margarida de Jesus". 

INFÂNCIA ANGELICAL 

Margarida Maria, aos quatro anos e meio, foi le
vada para o Castelo de Corcheval, onde vivia a sua 
madrinha, a Srª Margarida do Santo Amor. "Toda a 
minha inclinação - diria ela mais tarde - era escon
der-me nalgum bosque para rezar". 

À porta do Castelo ficava a capela e era aí que a 
menina se refugiava para fazer as suas orações. 

"Sentia-me impelida a repetir estas palavras, que 
não compreendia, mas me parecia que me uniam ao 
Senhor: "Meu Deus, faço-Vos voto de perpétua casti
dade". E uma vez pronunciou-as entre as duas ele
vações da Missa. 

Também amava muito a Santíssima Virgem, e 
rezava-lhe o terço de joelhos ou beijando o chão a 
cada Ave-Maria. 
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Margarida amava a natureza e gostava de esconder-se nalgum 
bosquezinho para rezar. 
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E Nossa Senhora pagava-lhe tanta devoção con
cedendo-lhe imensas graças. 

Uma vez que a madrinha ficou doente, entregou 
a duas das suas damas o cuidado e a educação de 
Margarida. 

Uma dessas damas era muito carinhosa e dava-lhe 
muito mimo, mas Margarida não se aproximava muito 
dela. Pelo contrário, a outra era um pouco brava, mas, 
apesar disso, a menina gostava bastante dela. 

Veio depois a saber-se que aquela que lhe dava 
muitos mimos ofendia a Deus com a sua má vida. 

Por fim, a madrinha acabou por falecer e Margari
da, aos oito anos, voltou para casa dos pais. 

PELOS CAMINHOS DO SENHOR 

Nesse mesmo ano, morreu-lhe o pai. 
Internaram-na nas Clarissas de Charolles e aí, aos 

nove anos, fez a primeira comunhão. Entretanto, 
adoeceu gravemente e, nessa circunstância, prome
teu à Santíssima Virgem que, se se curasse, se tor
naria uma das suas filhas. 

Ao fazer tal promessa, Margarida sentiu-se com
pletamente curada. A partir daí, a doce Mãe do Céu 
tomou-a muito particularmente ao seu cuidado ma
ternal. 

- 7 



8-

Aos nove anos fez a sua Primeira Comunhão. 
Tendo adoecido, prometeu a Nossa Senhora 

que se faria religiosa se obtivesse a cura. 

Quando voltou a casa, teve de sofrer muito, por
que não era a mãe que mandava, mas sim outras 
três pessoas da família. 

A menina não podia pôr pé em ramo verde, sem 
permissão dessas pessoas. Quando reunia as crian
ças para lhes ensinar o catecismo, corriam com ela e 
a pobre nem sabia onde havia de acolhê-las. 

Também a mãe caiu enferma e Margarida não ti
nha nem sabia como curá-la. Mas, tendo pedido ao 
Senhor a saúde tão desejada, a sua querida mãezi
nha ficou repentinamente curada. 

O que mais a fazia sofrer, era pensar que algum 
dia teria de deixar sua mãe, a quem tanto queria, pois 
sentia claramente que Jesus a chamava para a vida 
religiosa, para a fazer sua esposa. 

DEUS QUERE-A PARA SI 

O Senhor chama para Si quem quer e quando 
quer. 

Mas, infelizmente, muitas almas não estão dis
postas a seguir estes apelos para se consagrarem 
somente ao seu amor e ao seu serviço. Na alma de 
Margarida, após a cura da sua doença, também se 
travou o combate próprio de qualquer jovem. 

Por um lado, os afagos e seduções do mundo . . .  
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Em 25 de Maio de 1671, no convento das Religiosas da 
Visitação, sentiu que Jesus lhe disse: "É aqui que Eu te quero". 
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e, por outro, os atractivos interiores da graça . . .  
Porém, os convites de Jesus para que O seguis

se, tornaram-se mais insistentes. 
Um dia, depois de comungar, respondeu ao Se

nhor que, ainda que lhe custasse mil vidas, só seria 
religiosa e para Ele viveria, sendo uma esposa fiel. 

Declarou de imediato esta decisão aos familiares, 
pedindo-lhes que afastassem todos os pretendentes, 
já que a sua decisão era irrevogável. 

Margarida tinha 22 anos e o Sr. Bispo de Chalens 
confirmou-a nos seus desejos. 

Por devoção à Santíssima Virgem, obteve do Pre
lado a permissão de acrescentar ao seu nome de bap
tismo o nome de MARIA. 

A piedosa jovem não sabia em que Instituto ou 
Ordem o Senhor a queria. Mas, a 25 de Maio de 1671 , 
ao fazer uma visita às Religiosas da Visitação 
(Salésias), no Mosteiro de Paray-le-Monial, ouviu uma 

voz do Divino Esposo que lhe assegurava: "É aqui 
que Eu te quero". 

Quando mais tarde, Margarida soube que aque
las religiosas se chamavam "Filhas de Santa Maria", 
compreendeu que a Santíssima Virgem, sua doce 
Mãe do Céu, tinha feito uma visita secreta ao seu 
coração e a chamava para entre as suas filhas. 

"Isto encheu-a duma imensa alegria". 
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IRMÃ DA VISITAÇÃO 

S. Francisco de Sales e Santa Joana Francisca 
Fremiot de Chantal foram os fundadores da Ordem 
da Visitação. 

Margarida Maria, depois de vencidas todas as di
ficuldades e obstáculos, entrou no Noviciado, inun
dada de alegria e contentamento, possuída duma 
enorme felicidade. 

Desde o primeiro dia, entregou-se nas mãos da 
Mestra de Noviças, a quem suplicou: "Madre, ensi
ne-me a orar". 

"Minha filha, vai e põe-te diante do Senhor como 
uma tela diante do pintor"- respondeu-lhe a Mestra. 

Foi o que fez Margarida Maria, e Nosso Senhor 
deu-lhe a entender que queria reproduzir a imagem 
da sua própria vida terrestre na alma da nova religio
sa: OS TRAÇOS PRINCIPAIS SERIAM O AMOR A 
DEUS E À CRUZ. 

A 25 de Agosto de í 671, tomou o hábito e, nas 
conversas do Noviciado, a Irmã Margarida Maria con
tava às outras religiosas com cândida simplicidade 
os grandes favores que o Senhor lhe dispensava. 

As Superioras recearam pelo bem de toda a Co
munidade perante uma noviça que trilhava caminhos 
tão extraordinários, e decidiram pô-la à prova. 

12-

O Divino Coração de Jesus apareceu-lhe num bosquezinho 
de ave/eiras. Margarida Maria voltava-se e deixava-O 

para ir vigiar a burrita. 
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Durante os exercícios Espirituais, mandaram-na 
cuidar duma burrita que havia no Convento, para evi
tar que estragasse a horta . 

Mas o Divino Coração de Jesus acompanhava-a 
nas suas orações, ensinando-a a meditar no seu Amor 
Paciente, aparecendo-lhe num bosquezinho de 
aveleiras. 

A Irmã Margarida Maria voltava-se e deixava-O 
para ir vigiar a burrita, mas Jesus assegurou-lhe que 
ela não estragaria nada, porque Ele cuidava de tudo. 
Foi o que aconteceu com grande admiração de toda 
a Comunidade que tinha visto o animai a correr por 
cima da sementeira. 

INSTRUMENTO DO SENHOR 

Jesus continuava a visitar Margarida Maria. 
Uma vez, estando ela a fiar, retirada num jardinzito, 

apareceu-lhe o Coração de Jesus envolto em cha
mas e rodeado de serafins. 

Margarida ficou extasiada e os serafins disseram
-lhe que vinham porque queriam fazer com ela uma 
Associação. 

Eles amariam e glorificariam o Divino Coração de 
Jesus constantemente por ela e, por sua vez, Marga
rida devia oferecer os trabalhos e sofrimentos por eles. 
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Margarida Maria recebeu muitas manifestações do Coração de 
Jesus. Quatro delas de singular importância. 
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Este pacto foi escrito com letras de ouro sobre o Co
ração Sagrado de Jesus. 

Das muitas manifestações que Margarida Maria 
recebeu do Coração de Jesus, são quatro as princi
pais: 

A primeira, no dia de S. João de 1673, em que lhe 
descobriu o abismo do seu amor aos homens. 

Na segunda, no ano seguinte, o Coração de Je
sus mostrou-se-lhe ferido pelos espinhos dos nos
sos pecados, que o cercavam e oprimiam. 

A terceira, em 1574, quando a Irmã Margarida 
Maria se encontrava diante do Santíssimo Sacramen
to exposto solenemente. O Senhor aparece-lhe e 
pede-lhe que comungue sempre que a obediência 
lho permita, especialmente nas primeiras sextas-fei
ras. Além disso, pede-lhe a Hora Santa na noite das 
quintas para as sextas-feiras, para O acompanhar na 
humilde oração que fez no Horto das Oliveiras a seu 
Pai, no meio de tantas angústias e sofrimentos. 

A MÃE DO CÉU CORRESPONDE AO AMOR 
QUE MARGARIDA MARIA LHE DEDICA 

Margarida Maria receou desfalecer antes de che
gar à Profissão Religiosa. 

Nosso Senhor sustentou-a e animou-a a vencer 
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as próprias fraquezas e repugnâncias, procurando por 
si mesma ocasiões de se humilhar e sofrer ainda mais. 
A 6 de Novembro de 1672 fez a sua Profissão. Agora 
já é religiosa na Ordem da Visitação de Nossa Se
nhora. 

A Santíssima Virgem ocupou sempre um lugar 
muito especial na vida de Margarida Maria. 

Desde criança, Margarida rezava diariamente o 
terço e fez voto de jejuar todos os sábados, e fazer 
sete genuflexões cada dia ao rezar sete Ave-Marias, 
para honrar as Dores de Maria, oferecendo-se como 
"sua escrava perpétua". 

Também quando era ainda muito pequena, fez 
voto de rezar, quando soubesse ler, o Ofício da 
Imaculada Conceição. 

Jesus tinha-lhe dito: "Confiei-te à minha Mãe, para 
te formares segundo os meus desígnios". Margarida 
Maria assegurava que tinha sentido sempre a sua 
especial protecção. 

Em várias ocasiões a Santíssima Virgem conso
lou-a com a sua presença, acariciando-a e animan
do-a no penoso caminhar sobre a cruz, prometendo
-lhe o seu amparo. 

Na sua autobiografia, escrita por obediência, de
clara: 

"Num dia de retiro, honrou-me com a sua visita. 
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Em vár;as ocasiões, a Sant íssima Virgem 
consolou-a com a sua presença. 

Tinha nos braços o seu Divino Filho, que pôs nos 
meus, enquanto me dizia: "Ele vem ensinar-te o que 
deves fazer". 

Senti-me penetrada de gozo e com grandes de
sejos de o acariciar muito, deixando que Ele fizesse 
quanto quisesse. 

Depois disse-me: Estás contente agora? 
Que isto te sirva para sempre; quero que te aban

dones ao meu poder, como viste que eu me aban
donei". 

O GRANDE ENCONTRO 

Este foi duplo: 
Encontro com o enviado do Senhor, S. Cláudio 

de la Colombiêre, santo e sábio jesuíta que chega a 
Paray-le-Monial em 1675 e começa a dirigir a sua 
consciência. 

E sobretudo, o GRANDE ENCONTRO com o Sa
grado Coração de Jesus. 

Era dentro da oitava do Corpo de Deus, a 16 de 
Junho de 1675. 

A Irmã Margarida Maria encontrava-se em adora
ção ao Santíssimo Sacramento, em profunda con
templação. Apareceu-lhe Nosso Senhor mostrando
-lhe o seu Divino Coração e dizendo-lhe: 
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Peço-te que na primeira sexta-feira depois da Oitava do Corpo 
de Deus, se celebre uma testa em honra do meu Divino Coração. 
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"Olha este Coração que tanto tem amado os ho
mens e que nada se poupou até se consumir e esgo
tar para lhes demonstrar o seu amor; e, em troca, 
não recebe da maioria senão ingratidões, pelas suas 
irreverências, sacrilégios e desacatos neste sacra
mento de amor. 

Mas o que me é ainda mais penoso é que proce
dem assim até os corações que, de maneira espe
cial, se consagraram a Mim. 

Por isso te peço que, na primeira sexta-feira de
pois da oitava do Corpo de Deus, se celebre uma 
Festa particular para honrar o meu Coração, comun
gando nesse dia e fazendo reparação pelas ofensas 
que tenho recebido no augusto sacramento do altar. 

Prometo-te que o meu Coração derramará com 
abundância as bênçãos do seu divino amor sobre 
quantos lhe prestem esta homenagem e trabalhem 
na propagação desta prática." 

A Irmã Margarida Maria compreende bem a men
sagem que deve transmitir a toda a Igreja da parte do 
seu divino Salvador, e submete-se por completo à 
vontade do Senhor. Ela própria escreverá depois: 
"Então, prostrando-me por terra, exclamei como São 
Tomé: MEU SENHOR E MEU DEUS!" 
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Veneramos o Coração de Jesus por ser símbolo 
certo do seu amor infinito. 

O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Foi Ele que se manifestou a Margarida Maria e 
lhe fez essa Grande Promessa. 

Mas . . .  quem é o Sagrado Coração de Jesus? Não 
é senão o próprio Jesus Cristo. 

O que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? 
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é aquela 

devoção pela qual veneramos o Coração que pulsa 
no peito de Jesus Cristo. 

E porque é que o veneramos? 
Veneramo-lo principalmente por ser o símbolo 

certo do amor infinito que Jesus nos tem. 
Onde é que Jesus nos mostra esse amor infinito? 
Jesus mostra-nos o seu amor infinito em toda a 

sua vida e principalmente na sua Paixão e na Sagra
da Eucaristia. 

Que nos pede Jesus em troca do seu amor? 
Pede-nos amor pelo amor que Ele nos tem, e re

paração pelo pouco amor que os homens Lhe têm e 
as muitas ofensas que Lhe fazemos. 

Que devemos fazer para ser devotos· do Coração 
de Jesus? 

Para ser devotos do Coração de Jesus, devemos 
amar deveras a Jesus Cristo, consagrar-nos a Ele, 
exercitar algumas práticas de devoção e propagar 
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esta mesma devoção. 

Podemos adorar e venerar ao Coração de Jesus 
como ao próprio Deus? 

Sim, porque o Coração de Jesus está unido pes
soalmente à divindade, porque é o Coração vivo do 
Filho de Deus lncarnado. 

Quando se celebra a Festa do Sagrado Coração 
de Jesus? 

Celebra-se na sexta-feira seguinte à oitava do 
Corpo de Deus. 

Quem instituiu a festa e aprovou a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus? 

Foi a Santa Igreja nossa Mãe, em atenção às re
velações do mesmo Senhor Jesus Cristo a Santa Mar
garida Maria Alacoque. 

PROMESSAS DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 

Santa Margarida Maria Alacoque foi a confidente 
do Sagrado Coração de Jesus, e Ele revelou-lhe al
gumas promessas maravilhosas em favor daqueles 
que O amam. 

São estas as 1 2  famosas promessas: 
1. Às almas consagradas ao meu Coração darei 

as graças necessárias ao seu estado. 

24-

Abençoarei as casas em que a 
minha imagem estiver exposta. 
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2. Darei paz às suas famílias. 
3. Consolá-las-ei em todas as suas aflições. 
4. Serei o seu amparo e refúgio seguro durante a 

vida e principalmente na hora da morte. 
5. Derramarei abundantes bênçãos sobre as suas 

em presas. 
6. Os pecadores encontrarão no meu Coração um 

oceano infinito de misericórdia. 
7. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. 
8. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente 

a grande perfeição. 
9. Abençoarei as casas em que a imagem do meu 

Sagrado Coração estiver exposta e for honrada. 
1 O. Darei aos sacerdotes a graça de tocar os co

rações empedernidos. 
11. As pessoas que propagarem esta devoção 

terão o seu nome escrito no meu Coração donde ja
mais será apagado. 

12. A todos os que comungarem nove primeiras 
sex1as-feiras de nove meses seguidos, o amor omni
potente do meu Coração concederá a graça da per
severança final. 

Para que nos descobre Jesus o seu Coração? 
Para nos abrir todos os tesouros de misericórdia 

e santificação que Ele contém e para nos obrigar a 
recorrer a Ele com toda a confiança, e devolver-lhe 

2(i-

amor por amor. 

Qual das promessas é a mais importante? 
A última, chamada com razão a Grande Promessa. 
Que é que Jesus nos promete nela? 
Promete-nos que todo aquele que comungar bem 

nove primeiras sextas-feiras de nove meses seguidos 
morrerá em estado de graça e, portanto, se salvará. 

SANTA MARGARIDA MARIA 
MORRE DE AMOR POR ELE 

Estava concluído o seu papel no mundo. Já é co
nhecido e amado na Terra o Sacratíssimo Coração 
de Jesus. 

Em Julho de 1690 a Irmã Margarida cai bastante 
doente. 

Uma outra Irmã, ao vê-la sofrer tanto, compade
ce-se dela e quer aliviá-la. Mas a enferma responde
-lhe com carinhosa gratidão: 

"Muito obrigada. Já são muito curtos os instantes 
de vida que me restam; não posso desperdiçá-los. 
Sofro muito, mas não o bastante para satisfazer os 
meus anseios de padecer". 

A 16 de Outubro pede o sagrado Viático. Sabe 
que vai morrer muito em breve. 

A 17, sente o imenso peso da santidade de justi-
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Como é doce morrer depois de ter tido uma terna e constante 
devoção ao Coração d'Aquele que nos há-de julgar! 
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ça, ofendida pelos pecados. É o pavor do Getsémani: 
"Salvar-me-ei? Condenar-me-ei?" Volta o olhar 

para Jesus Crucificado, e clama: Misericórdia, meu 
Deus! 

A confiança nos méritos do Coração de Jesus 
devolvem-lhe a paz. Horas depois, pronuncia, num 
supremo esforço de amor, o nome de Jesus, e nela 
se cumpre o que tantas vezes tinha repetido: Como 
é doce morrer, depois de ter tido uma terna e cons
tante devoção ao Coração d'Aquele que nos há-de 
julgar! 

Depressa se propagou pela pequena cidade, com 
imensa comoção e edificação de todos, a notícia da 
morte da Santa. Tinha 43 anos. 

Foi canonizada por Bento XV, a 13 de Maio de 
1920. 

Quase todos os Papas desde 1690 até ao pre
sente aprovaram e espalharam a devoção ao Sagra
do Coração de Jesus. 

Bem podemos afirmar que não houve santo cujas 
revelações privadas tenham exercido em toda a Igreja 
uma influência tão profunda e benéfica como as de 
Santa Margarida Maria Alacoque. 
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EXPANDE-SE A DEVOÇÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Durante a vida de Margarida Maria, Jesus Cristo 
apareceu-lhe repetidas vezes, pedindo-lhe "Repara
ção e Amor", pela frieza e pecados dos homens. Ela 
consagrou-se totalmente ao Sagrado Coração de 
Jesus e gravou no seu próprio coração o seu nome 
sacrossanto. 

A devoção ao Coração de Jesus é para todos. 
Mas cada um pode praticá-la segundo os dons da 
graça e da natureza que Deus lhe tiver concedido. 

Margarida Maria foi chamada a ser vítima e men
sageira ao mesmo tempo. 
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Depressa se expandiu esta benéfica devoção por 
toda a parte: França, Inglaterra, Itália, Canadá, 
Espanha, Portugal. . .  

O primeiro quadro do Coração de Jesus, dese
nhado a tinta num papel por Santa Margarida Maria 
para a festa de 1685, é o primeiro de milhares de 
outros quadros, a que se seguirão milhares de está
tuas, monumentos, templos, etc. Entre estes, pode
mos citar a Basílica da Estrela, em Lisboa, no reina
do de O. Maria I. 

As contradições tinham sido fortes, sobretudo da 
parte dos jansenistas e também de alguns bons ca
tólicos, temerosos perante qualquer nova devoção. 

Mas Jesus Cristo cumpre a promessa que fizera 
à sua santa confidente: "REINAREI APESAR DOS 
MEUS INIMIGOS". 

- 31 



ÍNDICE 

Margarida de Jesus......................................................... 3 

Infância angelical............................................................. 5 

Pelos caminhos do Senhor ............................................. 7 

Deus quere-a para Si .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 

Irmã da Visitação............................................................. 12 

Instrumento do Senhor.................................................... 14 

A Mãe do céu corresponde ao amor que 
Margarida Maria lhe dedica .. ................................... 16 

O grande encontro .... ................ ...................................... 19 

O Sagrado Coração de Jesus ..... ... ...... .. .. ..... .......... ........ 23 

Promessas do Sagrado Coração de Jesus..................... 24 

Santa Margarida Maria morre de amor por Ele............... 27 

Expande-se a devoção do Sagrado Coração de Jesus .. 30 

32 -

alexandriacatolica.blogspot.com.br

	SMM - 0001
	SMM - 0002
	SMM - 0003
	SMM - 0004
	SMM - 0005
	SMM - 0006
	SMM - 0007
	SMM - 0008
	SMM - 0009
	SMM - 0010
	SMM - 0011
	SMM - 0012
	SMM - 0013
	SMM - 0014
	SMM - 0015
	SMM - 0016
	SMM - 0017

