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As doze promessas vinculadas à devoção ao 

A mensagem que a monja 
da Visitação, Santa Margarida
Maria Alacoque de Paray-le-
Monial recebeu contém as
chamadas “doze promessas 
do Sagrado Coração”, nas
quais Jesus revela as graças
vinculadas a essa devoção. 
O Amor ao Sagrado Coração
de Jesus é estreitamente ligado
ao amor à Eucaristia. Como
escreveu o grande apóstolo
dessa devoção, o padre jesuíta
Henri Ramiére: “é na
Eucaristia que encontramos
atualmente o Coração de
Jesus mais perto de nós; é na
Eucaristia que Ele se une a
nós; é na Eucaristia que Ele 
se une da maneira mais
íntima a nós e nós a Ele”.

anta Margarida recebeu muitos dons 
místicos e algumas revelações de Jesus.
Reproduzimo-las aqui, sob a forma de lista

das chamadas “doze promessas do Sagrado
Coração” que o Senhor revelou à Santa: 1. Eu lhes darei todas as graças necessárias ao
seu estado de vida. 2. Eu farei reinar a paz em suas famílias. 3. Eu os consolarei em todas as suas aflições. 4. Serei seu refúgio seguro durante a vida e
sobretudo na morte. 5. Derramarei muitíssimas bênçãos sobre todas
as suas empresas. 6. Os pecadores encontram em meu Coração 
a fonte e o mar infinito da misericórdia. 7. As almas tíbias se tornarão fervorosas. 8. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente
a grande perfeição. 

9. Abençoarei Eu mesmo as casas onde a 
imagem do meu Coração estiver exposta e
venerada. 10. Darei aos sacerdotes o dom de abrandar
os corações mais endurecidos. 11. As pessoas que propagarem esta devoção
terão os seus nomes escritos no meu Coração, e
dele nunca serão apagados. 12. No excesso da misericórdia do meu amor
todo poderoso darei a graça da perseverança
final aos que comungarem na primeira sexta-feira
de nove meses seguidos.
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O Menino Jesus é representado,
de acordo com a arte iconográfica
da Contra-Reforma em Espanha,
sobre um globo terrestre rodeado
de estrelas douradas e segurando 
o próprio coração. Coleção do
Museu Hiéron, Paray-le-Monial

São Claudio 
de La Colombiere

Jesus está no Sacramento da Eucaristia e é o amor que o mantém 
prisioneiro como uma vítima sempre disposta a ser imolada para 
a Glória do seu Pai e para a nossa salvação. A sua vida é totalmente
escondida aos olhos do mundo e só é percebida nas pobres e humildes
aparências do Pão e do Vinho (...). Jesus está sempre sozinho no
Santíssimo Sacramento. Não deixem nunca de comungar, não 
poderíamos dar maior alegria ao demônio, nosso inimigo!”
SANTA MARGARIDA MARIA ALACOQUE

Desenho de 
Santa Margarida

Também vivamente desejamos 
que todos os que se gloriam 
do nome de cristãos e lutam 
ativamente por estabelecer o reino
de Jesus Cristo no mundo, 
considerem a devoção ao coração
de Jesus como bandeira e manancial
de unidade, de salvação e de paz.
Finalmente, desejando ardentemente
opor segura barreira as ímpias
maquinações dos inimigos de
Deus e da Igreja, como também
fazer as famílias e as nações 
voltarem ao amor de Deus e do
próximo, não duvidamos em propor
a devoção ao sagrado coração de
Jesus como escola eficacíssima de
caridade divina". (PIO XII,
Haurietis aquas 72-73)   

“A Igreja quer estimular os fiéis
ainda mais a que se aproximem
com confiança deste Santo
Mistério e a consumar sempre
no coração as chamas daquela
divina caridade da qual ardia o
Sagrado Coração quando, no seu
infinito amor, instituiu a Santa
Eucaristia”  BENTO XV

“A Igreja, verdadeira ministra do
Sangue da Redenção, nasceu do
coração atravessado do Redentor
e desse mesmo coração escorre
abundantemente a graça dos
Sacramentos que infunde a vida
eterna nos filhos da Igreja”  
PIO XII


