
Junho 2020 - Coração de Jesus 

 

Caros amigos no Senhor, 

 

Sexta-feira, 19 de Junho de 2020 é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a nossa 
festa. Aproveitamos esta oportunidade para lançar a nossa plataforma de formação, O 

Caminho do Coração, a um vasto público de língua espanhola, com o apoio da TeleVid. Também 
será apresentado o Making-of (17h Roma / 10h Colômbia: http://televid.tv/ ). 
 

Sábado, 9 de Maio de 2020 lançámos oficialmente, com os directores e coordenadores 
nacionais da América Latina, a plataforma O Caminho do Coração (website e App). 
Recordo-vos que em 29 de Junho de 2019, apresentámos este projecto em Roma, por 

ocasião do 175º aniversário da Rede Mundial de Oração do Papa. 
 
Estamos na terceira fase da recriação do Apostolado da Oração como Rede Mundial de Oração 
do Papa: aprofundar a espiritualidade do Coração de Jesus como fundamento da nossa missão. 
O nosso modo próprio de entrar na dinâmica do Coração de Jesus chama-se "O Caminho do 
Coração". É um aprofundamento da tradição espiritual do Apostolado da Oração e uma 
actualização da devoção ao Coração de Jesus para os dias de hoje. O Caminho do Coração é a 
chave para a interpretação da nossa missão, a bússola do processo de recreação iniciado em 
2009. 
 
A plataforma é o resultado de 2 anos de trabalho com uma equipa internacional, coordenada 
por Bettina Raed, directora regional Argentina-Uruguay. É a plataforma de formação da Rede 
Mundial de Oração do Papa (incluindo o MEJ), para uma missão de compaixão para com o 
mundo. É o fundamento teológico, pastoral e espiritual da nossa missão 
 

www.caminodelcorazon.church : Web/Appli - 86 vídeos, 86 áudio, 350 placas 
descarregáveis com gráficos, e 11 livros. Todo o material é acessível (MENU). Os livros 
serão gradualmente publicados e disponibilizados em formato digital.  
 
Os 9 passos do Caminho do Coração inscrevem-se no processo iniciado pelo Papa 
Francisco com a Evangelii gaudium, "A Alegria do Evangelho". Todo o material que 
encontrará nesta plataforma pode ser utilizado para reuniões (primeira sexta-feira do 
mês), sessões, retiros espirituais, novenas, etc. Cada passo do Caminho do Coração é 
composto por 9 entradas (bíblica, inteligência de fé, vida espiritual, oração, palavras do 
Papa, etc.). De momento este material está em ESPANHOL. A versão portuguesa só 
estará disponível no início de 2021, dependendo do interesse das equipas de língua 
portuguesa. No entanto, nada o impede de traduzir este ou aquele material que possa 
ser do seu interesse e de o enviar para nós. 

 
 
Desejo-vos uma bela festa do Coração de Jesus, 
Frederic Fornos 
Director Internacional 

http://www.caminodelcorazon.church/

