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Prefácio à edição italiana

É bom saber que eu, como o filho pródigo, tinha aban-
donado o redil do Bom Pastor. Ingrato! Eu tinha à minha 
disposição as pastagens mais belas e perfumadas… tinha os 
cuidados mais assíduos… as mais doces, as mais ternas carí-
cias. Ingrato! E eu abandonei, fugi para bem longe daquele 
que me seguia, chamando-me com os nomes mais carinhosos 
que só o amor é capaz de pronunciar… Oh! quão ingrato 
eu fui! Às finezas do amor de Deus respondi com a repulsa, 
maltratando-o. Oh! que ingrato!

Eu vivi durante muitos anos sem sequer pensar no Bom 
Pastor… Oh! negra ingratidão!

Um dia, de repente, uma lembrança me assalta… e, sem 
querer, vem-me ao pensamento a idade feliz da minha in-
fância… Relembro-me de que, por nove meses consecutivos, 
prostrei-me aos pés de Jesus para recebê-lo na Santa Comu-
nhão. “A Grande Promessa” do SS. Coração de Jesus triun-
fara; Jesus, no excesso de misericórdia de seu amor, tinha se 
lembrado desta ovelhinha desgarrada.

Hoje, finalmente, cumpro a promessa, executo o voto que 
então fiz de publicar essa graça extraordinária, a fim de per-
suadir a todos de que é impossível que se condene aquele que 
faz as nove primeiras sextas-feiras em honra do Sagrado Cora-
ção de Jesus, pois será sempre fiel à sua Grande Promessa.

Lede estas poucas páginas e ficareis persuadidos.

Salvador do Coração de Jesus
Frade Terceiro dos Menores Capuchinhos
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1. A GRANDE PROMESSA

TODOS NO CÉU
“Todos no céu” — exclamava São Francisco de Assis con-

vidando os fiéis a entrar na igreja de Santa Maria dos Anjos, 
quando obteve do Sumo Pontífice a indulgência chamada 
Porciúncula.

“Todos no céu” — podem também exclamar alegres, e 
com muita razão, os devotos do Santíssimo Coração de Jesus, 
porque o mesmo Coração de Jesus deseja que todos estejam 
juntos do Pai.

Que alegria, que felicidade ter certeza moral da própria 
salvação! Temos tudo — cabe a nós aceitar a salvação vivendo 
em sintonia com a vontade de Deus. Que podemos desejar 
mais? Nada, absolutamente nada, porque este pensamento: 
estou salvo, enche a alma e o coração de tamanha satisfação, 
que não pode desejar nem mesmo imaginar coisa melhor. Va-
mos às perguntas.

1a PERGUNTA — Quando e a quem fez o Sagrado Coração 
esta Grande Promessa?

RESPOSTA — Na realidade, o Sagrado Coração de Jesus 
fez doze consoladoras promessas a favor dos seus devotos; 
nós, porém, queremos somente falar da Grande Promessa, 
porque esta é como um resumo de todas as outras. Para ma-
nifestar o seu amor, o Coração de Jesus escolheu uma jovem, 
uma virgem, Margarida Maria de Alacoque, desconhecida do 
mundo, mas muito querida por Deus.

Essa jovem tinha feito a profissão religiosa no mosteiro da 
Visitação de Paray-le-Monial, na França. Três vezes quis Jesus 
consolar a sua amada com sua presença. A primeira vez foi no 
dia 27 de dezembro de 1673; a segunda, na oitava de “Corpo 
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de Deus”. Numa dessas aparições, parece que na segunda, 
enquanto a jovem estava em dulcíssimo êxtase, recolhida e 
imóvel, com os braços cruzados no peito, com a face irradia-
da pela chama interior, uma luz celeste, vista somente por 
ela, iluminava o altar e através das grades ela viu o Coração… 
Estava este coração completamente cercado de chamas e rodea-
do por uma coroa de espinhos, transpassado por uma profunda 
ferida, todo ensanguentado e encimado por uma cruz. Margarida 
— disse Jesus, dirigindo-se à jovem —, eu te prometo, na exces-
siva misericórdia do meu coração, dar penitência final a todos os 
que comungarem na primeira sexta-feira em nove meses conse-
cutivos… eles não morrerão no meu desagrado, nem sem receber 
os Sacramentos, tornando-se meu Coração refúgio para eles na-
queles transes extremos.

Se essa grande e solene promessa não tivesse saído dos 
próprios lábios do Homem-Deus, poder-se-ia, talvez, duvidar 
de sua autenticidade, por ser demasiadamente extraordinária, 
por parecer impossível que com tão pouca coisa, com nove 
comunhões somente, o cristão possa adquirir o direito de en-
trar na glória do céu. Daí, a seguinte pergunta:

2a PERGUNTA — Será mesmo certo que o Coração de Jesus 
tenha feito esta Grande Promessa?

RESPOSTA — Não há nenhuma dúvida; a promessa, é 
certo, foi feita com mais onze e examinada pela Igreja com a 
severidade com que ela costuma proceder em coisas tão de-
licadas e importantes. O próprio Sumo Pontífice Bento XV 
lembra isso textualmente na Bula da canonização de Santa 
Margarida, dizendo que essas foram exatamente as palavras 
que o bom Jesus dirigiu à sua fiel serva. Depois de a Igreja 
ter-se pronunciado sobre este assunto, não pode haver mais 
nenhuma dúvida para o bom cristão.

00682M.indd   8 27.01.16   12:49:00




