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Auxiliou na propagação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus
Santa Margaria
Maria Alacoque nasceu em Autún, França, no ano de 1647. Entrou no mosteiro da Visitação,
em Paray-le-Monial, quando tinha 27 anos de idade. Na capela desse mosteiro teve revelações
do Sagrado Coração de Jesus, recebendo a missão de divulgar a devoção ao mesmo Sagrado
Coração, com o apoio e a ajuda de S. Cláudio de La Colombière. Faleceu em 1690, sendo
canonizada por Bento XV, em 1920.

A devoção ao Sagrado Coração arrasta consigo a devoção ao Santíssimo Sacramento
Pode dizer-se que Margarida Maria vivia do Santíssimo Sacramento. Desde a sua mais tenra
infância, uma atração extraordinária a levava para o altar. Quando não estava em casa de seus
pais, era seguro poderem encontrá-la diante do Sacrário, que ela olhava com amor,
mantendo-se lá sem dizer nada, contente de pensar que Nosso Senhor estava lá. Longe de
diminuir com os anos, esta atração crescia cada vez mais. Ela dizia: “Teria aí passado dias e
noites sem beber nem comer, e sem saber o que fazer, senão consumir-me como um círio
ardente na sua presença, para lhe dar amor por amor. Teria julgado ser a mais feliz do mundo,
se tivesse podido passar as noites, sozinha, diante dele”. Depois da sua entrada em religião,
Margarida Maria deu livre curso ao seu amor pelo hóspede do Sacrário. Encontravam-na
sempre ocupada com este divino objeto, com uma paixão tal, que temiam que esta aplicação
lhe prejudicasse a saúde. Ela organizava o seu tempo tanto quanto podia, a fim de ter mais
momentos livres para ficar na capela, onde a viam numa adoração profunda, com as mãos
juntas, sem fazer nenhum movimento (Leão Dehon, OSP 4, pp. 364).

--------------------Fonte: Dehonianos
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