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Proposta para as comunidades jesuítas 

Na Solenidade do Coração de Jesus, foi anunciado que o Superior Geral da Companhia de 
Jesus, Padre Arturo Sosa SJ, renovará a Consagração da Companhia ao Sagrado Coração de 
Jesus no encerramento do Ano Inaciano, a 31 de julho de 2022. Ele convida todas as 
comunidades a renovar esta consagração no mesmo dia. 

Apresentamos uma proposta às comunidades que desejam preparar, nos diferentes 
contextos em que se encontram, a renovação da consagração ao Coração de Jesus. 

É uma boa oportunidade para viver este momento com amigos e colaboradores na missão. 

 

Lembro-lhes que em janeiro de 1872 o P. Beckx SJ, Superior Geral dos Jesuítas, consagrou a 
Companhia ao Sagrado Coração de Jesus. Em 1883 os Padres da 23ª Congregação Geral 
aprovaram o decreto 46: "Declaramos que a Companhia de Jesus aceita e recebe com um 
espírito transbordante de alegria e gratidão o suave encargo (munus suavissimum) que lhe foi 
confiado por Nosso Senhor Jesus Cristo para praticar, promover e propagar a devoção ao seu 
diviníssimo Coração”. A fim de acolher o "munus suavissimum" que lhe foi confiado pelo 
Senhor, para promover a devoção ao Seu Coração, a Companhia de Jesus confirmou em 1915 
(decreto 21 da CG 26) que o Apostolado da Oração era um bom meio para levar a cabo esta 
missão. Isto também foi confirmado por João Paulo II em 1986. 

A 9 de junho de 1972, o P. Pedro Arrupe SJ, Superior Geral da Companhia de Jesus (1907-
1991), cem anos depois do Padre Beckx SJ, consagrou a Companhia ao Coração de Cristo. O 
Pe. Arturo Sosa SJ renovará esta consagração em 31 de julho de 2022, festa de Santo Inácio. 

Promover a devoção ao Coração de Jesus é o que temos feito ao longo da história, e de forma 
especial com a refundação deste serviço pontifício confiado à Companhia de Jesus, como Rede 
Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração e Movimento Eucarístico Juvenil). 
Respondendo ao convite de P. Pedro Arrupe SJ, e dos recentes Superiores Gerais, renovamos 
esta devoção com fidelidade criativa. O Caminho do Coração é hoje a base e a bússola da nossa 
missão: 

 www.caminodelcorazon.church - https://www.popesprayer.va/pt-pt/caminho-do-coracao/ 

  
Se desejar compreender e aprofundar a relação entre os Jesuítas e a devoção ao Coração de 
Jesus, e a relação com a Rede Mundial de Oração, encontrará alguns pequenos textos no final 
deste documento.  

Na Rede Mundial de Oração do Papa, a consagração ao Coração de Jesus é vivida como uma 
missão de compaixão para com o mundo. É nosso desejo que esta celebração possa abrir-nos 
a uma maior disponibilidade para esta missão.  

P. Frederic Fornos SJ – Diretor internacional 
Bettina Raed – Coordenadora Internacional O Caminho do Coração  

Com a equipa internacional 

http://www.caminodelcorazon.church/
https://www.popesprayer.va/pt-pt/caminho-do-coracao/
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Introdução 

Não é surpreendente que o Padre Arturo Sosa SJ, Superior Geral da Companhia de Jesus, 
renove a consagração da Companhia ao Coração de Jesus. Os recentes Padres Gerais, desde o 
Padre Pedro Arrupe, deram passos importantes para renovar a devoção ao Coração de Jesus 
a partir de uma perspetiva inaciana. 

Esta consagração, no pensamento de Arrupe, faz parte de um quadro mais amplo que é a 
missão confiada à Companhia de Jesus deste "suave múnus" de praticar, desenvolver e 
difundir a Devoção ao seu Coração Divino. Assim, esta Consagração é um reforço institucional 
do seu desejo de que toda a Companhia e todos os seus membros assumam, pessoalmente e 
nas suas missões, este encargo, esta missão. Não é um ato isolado ou uma consagração 
intimista entre a Companhia e Jesus. É a força institucional para que esta Devoção se dê a 
conhecer ao mundo como uma missão de amor, de misericórdia, de compaixão pela 
humanidade. E assim esta consagração é colocada ao lado das várias exortações de Arrupe 
aos Jesuítas para que pensem em formas de propor o Apostolado da Oração como o meio 
específico e próprio escolhido pela Companhia de Jesus para cumprir este encargo, a partir de 
1915, decreto 21 da Congregação Geral 26. 

Esta consagração, que o Senhor inspirou a Arrupe, é alimentada por um contexto: o seu 
pensamento e experiência de vocação, missão e chamamento, não só pessoal, mas também 
da missão da própria Companhia de Jesus, com o seu peso histórico e compromissos 
assumidos para com o Senhor e o mundo. Esta consagração de Arrupe pode ser 
contextualizada no seu pedido de renovação da devoção ao Coração de Jesus promovida 
pela Companhia através do Apostolado da Oração. 

A renovação desta consagração encontra também o seu significado na fidelidade criativa da 
Companhia de Jesus, que, dócil ao Espírito do Senhor, acolheu as exortações de Pedro Arrupe 
SJ, bem como o apelo à renovação da proposta do Apostolado da Oração feita por Peter Hans 
Kolvenbach SJ, sendo instrumental na gestação e nascimento da Rede Mundial de Oração do 
Papa. Esta renovação da consagração pode ser contextualizada hoje, portanto, no quadro dos 
frutos do que Arrupe pediu aos Jesuítas: renovar as formas de propor esta devoção, 
apresentando-a de uma forma mais consentânea com os tempos; foi isto que a recriação e 
refundação do Apostolado da Oração em Rede Mundial de Oração do Papa, promovida por 
Adolfo Nicolás SJ, realizou. 

Hoje, esta consagração pode ser vivida como uma celebração da ação do Espírito do Senhor 
que continua a agir no coração dos seus filhos, os Jesuítas, e da Companhia de Jesus, que 
assumiram este encargo, que o tornam frutuoso, cuidam dele e o propagam. Como no 
Evangelho, "o tesouro" que o Senhor – que partiu para terras distantes – deixou ao cuidado 
dos seus servos multiplicou-se. Hoje, a Rede Mundial de Oração do Papa, baseada no seu 
fundamento espiritual, O Caminho do Coração, uma forma específica de viver a Devoção ao 
Coração de Jesus, continua a ser "um meio muito bom para fazer crescer esta devoção". E, de 
uma forma renovada, propõe um modo mais contemporâneo de viver esta devoção, 
tornando-a acessível e profunda para todos os homens e mulheres do mundo que assim o 
desejem. 
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"Ver novas todas as coisas em Cristo" é também reconhecer a ação renovadora do Senhor no 
seio da Companhia, na vida dos Jesuítas que, com fidelidade criativa, continuam a crescer em 
devoção ao seu Coração Divino através da recriação desta obra e da renovação desta devoção 
através de "O Caminho do Coração", que nos abre a uma missão de compaixão pelo mundo. 

Situar a consagração da Companhia ao Coração de Jesus nesta história ajudará os Jesuítas a 
vivê-la com maior profundidade e fecundidade na missão. 

 

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO 

DA CONSAGRAÇÃO DA COMPANHIA AO CORAÇÃO DE JESUS 

É uma boa oportunidade para viver este momento com amigos e colaboradores na missão. 

  

[Cântico: Em tudo amar e servir – Sinal da cruz] 

O P. Arturo Sosa SJ, com o encerramento do Ano Inaciano, a 31 de julho de 2022, convida todas 
as comunidades jesuítas a renovar a Consagração da Companhia ao Coração de Jesus. É um 
convite a continuar a ver novas todas as coisas em Cristo, cada vez mais disponíveis para a sua 
missão no mundo. E assim, como diz Santo Inácio, na Contemplação para alcançar amor (ES 
233), "em tudo amar e servir a sua divina Majestade ". 

[Leitor/Leitora] Estas palavras de Francisco, na exortação apostólica Evangelii gaudium [n.° 
3], sobre a proclamação do Evangelho no mundo de hoje, podem ajudar-nos a viver esta 
celebração. 

“Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo 
o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar 
encontrar por Ele, de O procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder 
pensar que este convite não lhe diz respeito, já que «da alegria trazida pelo Senhor ninguém 
é excluído». Quem arrisca, o Senhor não o desilude; e, quando alguém dá um pequeno passo 
em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Este é o 
momento para dizer a Jesus Cristo: «Senhor, deixei-me enganar, de mil maneiras fugi do vosso 
amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de Vós. 
Resgatai-me de novo, Senhor; aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores». Como 
nos faz bem voltar para Ele, quando nos perdemos! Insisto uma vez mais: Deus nunca Se cansa 
de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos 
convidou a perdoar «setenta vezes sete» (Mt 18, 22) dá-nos o exemplo: Ele perdoa setenta 
vezes sete. Volta uma vez e outra a carregar-nos aos seus ombros. Ninguém nos pode tirar a 
dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere. Ele permite-nos levantar a cabeça 
e recomeçar, com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria. 
Não fujamos da ressurreição de Jesus; nunca nos demos por mortos, suceda o que suceder. 
Que nada possa mais do que a sua vida que nos impele para diante!” 
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[Convite à oração] O Servo de Deus, Pedro Arrupe, durante um dia de oração em La Storta 
(Roma), compôs esta oração que, 50 anos depois, rezamos: 

 “Ó Pai Eterno: 
Estando Inácio a orar na pequena capela de La Storta, Tu quiseste, com graça singular, atender 
ao pedido que ele Te dirigia, há muito, por intercessão da Virgem Maria: o de ser posto junto 
de Teu Filho. Garantiste-lhe o Teu amparo dizendo-lhe: Estarei convosco. Tu disseste a Jesus, 
que carregava a Cruz, que o aceitasse como servo, o que Ele fez, voltando-se para Inácio com 
estas inesquecíveis palavras: Quero que nos sirvas. 
Nós, sucessores daquele grupo de homens que foram os primeiros Companheiros de Jesus, 
formulamos também nós a mesma súplica, pedindo para sermos postos junto a Teu Filho e 
servirmos sob a bandeira da Cruz na qual Jesus está pregado por obediência, com o lado 
traspassado e o coração aberto em sinal do seu amor a Ti e a toda a humanidade. 
Nós renovamos a consagração da Companhia ao Coração de Jesus e prometemos-Te a maior 
fidelidade, pedindo a Tua graça para continuarmos a servir-Te e a servir ao Teu Filho com o 
mesmo espírito e o mesmo fervor de Inácio e de seus Companheiros. 
Por intercessão da Virgem Maria, que recebeu a oração de Inácio, e diante da Cruz na qual 
Jesus nos dá os tesouros do Seu coração aberto, nós dizemos, por Ele e nEle, com toda a 
profundidade do nosso ser: 
Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e 
toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo. Tu me deste: a Ti, Senhor, o restituo. Tudo 
é Teu, dispõe de tudo segundo a Tua plena vontade. Dá-me o Teu amor e a Tua graça: isto me 
basta.” 
  
 [Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre e por 
todos os séculos dos séculos. Ámen. – Bênção]  
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ANEXO 1 

 

Carta do Superior Geral da Companhia de Jesus, P. Arturo Sousa SJ 

Consagração da Companhia ao Coração de Jesus 

 

 

2022/05 

A TODA COMPANHIA 

 

Queridos irmãos: 

Em 1º de janeiro de 1872, o P. Geral Pieter Jan Beckx consagrou a Companhia ao Sagrado 
Coração de Jesus. Em meio às dificuldades de seu tempo e, ao mesmo tempo, agradecendo 
por todos os bens recebidos, pediu sua ajuda, sua misericórdia e a graça de "viver sua vida". 

Cem anos depois, em 9 de junho de 1972, o P. Geral Pedro Arrupe renovou esta consagração. 
Com ela, recordou que a espiritualidade inaciana se fundamenta no conhecimento e no 
profundo amor de Jesus Cristo, representado em seu Coração. Esse amor é ponto de 
unificação de todo o Evangelho. E o lado aberto de Jesus, do qual fluem sangue e água, é o 
misterioso anúncio dos dons do Espírito à Igreja. Ao responder a este amor – escreveu P. 
Arrupe - Inácio consagrou-se a serviço da Trindade como companheiro de Jesus na pobreza, 
na abnegação total de si mesmo e na cruz; e recebe a graça da intimidade com o Filho para 
conduzir o mundo para o Cristo. A esta entrega a Jesus Cristo e à Igreja, seu Corpo, ainda 
somos convidados. 

No próximo dia 31 de julho, festa de Santo Inácio, celebraremos o encerramento do Ano que 
começou por recordar a sua conversão em 1521 e, há poucos meses, a sua canonização em 
1622. Ver todas as coisas novas em Cristo tem sido o fio condutor que tem guiado nossa 
aproximação a Íñigo, o peregrino de Loyola, para aprender a seguir Jesus. Queremos que sua 
disposição permanente à conversão e a deixar-se conduzir pelo Espírito continue a estimular 
a vida daqueles que participamos de sua espiritualidade. Desejamos que nosso olhar para 
“todas as coisas” seja semelhante ao olhar que o Senhor tinha e que nossos comportamentos 
e decisões se baseiem nesta mesma vontade do Pai que Inácio, incansavelmente, buscou e 
encontrou. Pedimos, portanto, em nossa consagração, que o Coração de Cristo ilumine e 
sustente nosso caminho. 

 

O Servo de Deus, Pedro Arrupe, durante um dia de oração em La Storta (Roma), compôs esta 
oração que, 50 anos depois, rezamos: 
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“Ó Pai Eterno: 
Estando Inácio a orar na pequena capela de La Storta, Tu quiseste, com graça singular, atender 
ao pedido que ele Te dirigia, há muito, por intercessão da Virgem Maria: o de ser posto junto 
de Teu Filho. Garantiste-lhe o Teu amparo dizendo-lhe: Estarei convosco. Tu disseste a Jesus, 
que carregava a Cruz, que o aceitasse como servo, o que Ele fez, voltando-se para Inácio com 
estas inesquecíveis palavras: Quero que nos sirvas. 
 
Nós, sucessores daquele grupo de homens que foram os primeiros Companheiros de Jesus, 
formulamos também nós a mesma súplica, pedindo para sermos postos junto a Teu Filho e 
servirmos sob a bandeira da Cruz na qual Jesus está pregado por obediência, com o lado 
traspassado e o coração aberto em sinal do seu amor a Ti e a toda a humanidade. 
 
Nós renovamos a consagração da Companhia ao Coração de Jesus e prometemos-Te a maior 
fidelidade, pedindo a Tua graça para continuarmos a servir-Te e a servir ao Teu Filho com o 
mesmo espírito e o mesmo fervor de Inácio e de seus Companheiros. 
 
Por intercessão da Virgem Maria, que recebeu a oração de Inácio, e diante da Cruz na qual 
Jesus nos dá os tesouros do Seu coração aberto, nós dizemos, por Ele e nEle, com toda a 
profundidade do nosso ser: 
 
Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e 
toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo. Tu me deste: a Ti, Senhor, o restituo.  
 
Tudo é Teu, dispõe de tudo segundo a Tua plena vontade. Dá-me o Teu amor e a Tua graça: 
isto me basta.” 
 

Convido todas as comunidades a renovar essa consagração no próximo 31 de julho. 

Que Deus nos abençoe para continuar vendo novas todas as coisas em Cristo! 

Fraternalmente, 

 

Arturo Sosa, SJ 
Padre Geral 

Roma, 29 de junho de 2022 
Solenidade de São Pedro e São Paulo 

(Original: espanhol) 
(Tradução: Cúria BRA) 
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ANEXO 2 

Os Jesuítas e a devoção ao Coração de Jesus  
 

 
Ao longo da sua história, os Jesuítas aprofundaram e deram a conhecer a devoção ao Coração 
de Jesus. Isto não é surpreendente, se se conhecer os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de 
Loiola, pois estes promovem um conhecimento interno de Cristo que culmina na 
"Contemplação para alcançar o amor" e "em tudo amar e servir". Poucos sabem que a 
Companhia de Jesus escolheu o Apostolado da Oração - agora Rede Mundial de Oração do 
Papa - como meio privilegiado para promover a devoção ao Coração de Cristo.  

 

Em 1883 os Padres da 23ª Congregação Geral aprovaram o decreto 46: "Declaramos que a 
Companhia de Jesus aceita e recebe com um espírito transbordante de alegria e gratidão o 
suave encargo (munus suavissimum) que lhe foi confiado por Nosso Senhor Jesus Cristo para 
praticar, promover e propagar a devoção ao seu diviníssimo Coração”. 

A 2 de julho de 1688, na festa da Visitação, o Senhor manifestou-se uma última vez a 
Margarida Maria: "A Santíssima Virgem estava de um lado e São Francisco de Sales do 
outro, com o santo Padre de la Colombière. Voltando-se para o bom Padre de la 
Colombière, disse-lhe a mãe da bondade: "Quanto a ti, fiel servo do meu Divino Filho, 
tens uma grande parte neste precioso tesouro, que, embora tenha sido reservado às 
filhas da Visitação conhecê-lo e partilhá-lo com outros, está reservado aos Padres da 
vossa Companhia fazer ver e dar a conhecer a utilidade e o valor do mesmo, de modo 
a que muito proveito possa ser tirado ao recebê-lo com o respeito e o reconhecimento 
devidos a tão grande benefício ". 

 

Por parte do Apostolado da Oração, o Padre Henri Ramière faleceu em Toulouse a 3 de 
janeiro de 1884. Pode ser considerado como o segundo fundador, depois do Pe. François-
Xavier Gautrelet SJ. A obra do Apostolado da Oração contava então com 15 edições do 
Mensageiro do Coração de Jesus, e mais de 35.000 centros organizados em todo o mundo. 
Isto será decisivo para o futuro, já que para o P. Henri Ramière SJ: "O Apostolado da Oração é 
a fusão dos nossos interesses com os interesses do Coração de Jesus. 

Em janeiro de 1871, o P. Beckx SJ, Superior Geral dos Jesuítas, consagrou a Companhia ao 
Sagrado Coração de Jesus. Em 1896, o P. Louis Martin SJ, Superior Geral da Companhia de 
Jesus (1892-1906) aceita ser o Diretor Geral do Apostolado da Oração, como foi solicitado pela 
Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares. Os estatutos de 1896 especificam este ponto 
pela primeira vez. O seu sucessor, P. Francisco Wernz SJ (1904-1914), também se envolveu 
muito nesta tarefa que a Santa Sé confiou ao Geral da Companhia. 
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Isto poderia explicar porque é que, em 1915, a 26ª Congregação Geral, no seu decreto 21, 
vinculou esta missão específica da Companhia de Jesus, acolhida em 1883, com o 
desenvolvimento do Apostolado da Oração: 

 

"Os padres da XXVI Congregação Geral, recordando a declaração solene da XXIII 
Congregação, na qual se professou devotamente que ‘a Companhia de Jesus aceita e 
recebe com um espírito transbordante de alegria e gratidão o suave encargo que lhe 
foi confiado por Nosso Senhor Jesus Cristo para praticar, promover e propagar a 
devoção ao seu diviníssimo Coração’, e sabendo por experiência que o Apostolado da 
Oração é um meio excelente para fazer crescer esta devoção, ratificaram uma vez 
mais, no limiar do centenário da restauração da Companhia, a solicitude da Companhia 
por tudo o que diz respeito ao Sagrado Coração de Jesus, e expressaram o desejo 
fervoroso de que todos os seus membros, em particular os Superiores, considerem que 
lhes é pessoal e fortemente recomendado desenvolver e difundir esta piedosa 
Associação do Sagrado Coração por todos os meios à sua disposição". 

 

A 9 de junho de 1972, o P. Pedro Arrupe SJ, Superior Geral da Companhia de Jesus (1907-
1991), cem anos depois do Padre Beckx SJ, consagrou a Companhia ao Coração de Cristo. 
Numa carta enviada em abril do mesmo ano a todos os jesuítas, diz: 

"Superando os obstáculos de ordem psicológica que as formas externas deste culto 
podem apresentar, o jesuíta deve revitalizá-lo com a espiritualidade cristocêntrica 
sólida e viril dos Exercícios que, com o seu cristocentrismo integral e com o seu culminar 
na doação total, nos preparam para "sentir" o amor do Coração de Cristo como o ponto 
de unificação de todo o Evangelho. A vida do Jesuíta está perfeitamente unificada na 
resposta ao chamamento do Rei Eterno e naquele "Tomai, Senhor, e recebei" da 
Contemplação para alcançar o amor, que é o corolário dos Exercícios. Viver essa 
resposta e esse oferecimento será, para cada um de nós e para toda a Companhia, a 
verdadeira realização do espírito de consagração ao Coração de Cristo, à maneira 
inaciana.  

É desta vivência intensa do espírito dos Exercícios que surgiu, como uma urgência 
apostólica incontornável, o compromisso de viver e oferecer a própria oração e 
trabalho em união com o Coração de Cristo, e assim realizar uma existência 
intimamente centrada em Cristo e na Igreja. Deste modo, o Apostolado da Oração 
animou e continua a animar a perspetiva sacerdotal de tantas vidas cristãs, fazendo-
as culminar na oferta eucarística de Cristo e na consagração do mundo a Deus (LG 34). 
Este meio do Apostolado da Oração, que tanto ajudou o Povo de Deus, pode hoje, 
devidamente renovado e adaptado, prestar um novo e maior serviço, quanto mais se 
sente a necessidade de criar grupos apostólicos de oração e de sério compromisso 
espiritual”.  
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O Papa João Paulo II, em 1986, confirmou a Companhia de Jesus na missão que recebeu do 
próprio Cristo, de difundir a devoção ao seu Divino Coração, e também través do meio 
privilegiado que escolheu para levar a cabo esta missão, nomeadamente, o Apostolado da 
Oração. 

"Por estas razões, desejo sinceramente que continuem, através de uma ação 
perseverante, a difundir o verdadeiro culto do Coração de Cristo, e que estejam 
sempre dispostos a dar uma ajuda eficaz aos meus irmãos no episcopado na promoção 
deste culto em todo o lado, tendo o cuidado de encontrar os meios mais adaptados, 
apresentá-los e praticá-los, para que o homem de hoje, com a sua própria mentalidade 
e sensibilidade, descubra a verdadeira resposta às suas perguntas e às suas 
expectativas. 

Tal como no ano passado, por ocasião do Congresso do Apostolado da Oração, vos 
confiei em particular esta obra, estreitamente ligada à devoção ao Sagrado Coração, 
assim também hoje, no decurso da minha peregrinação a Paray-le-Monial, peço-vos 
que façais todos os esforços possíveis para realizar cada vez melhor a missão que o 
próprio Cristo vos confiou, a difusão do culto ao seu Divino Coração". 

 

Os Superiores-Gerais da Companhia de Jesus responderam a este chamamento. Em primeiro 
lugar, o P. Peter Hans Kolvenbach SJ (1983-2008), como o demonstra num livro que reúne 
alguns dos seus discursos e homilias sobre o Coração de Cristo: "Una missión agradable" 
(1988). Escreve que a Companhia de Jesus, desde 1915, quis unir solenemente a promoção da 
devoção ao Sagrado Coração ao Apostolado da Oração (p.37). 

O P. Adolfo Nicolás SJ, Superior Geral de 2008 a 2016, promoveu a recriação do Apostolado 
da Oração e assim atualizou o seu fundamento espiritual, a devoção ao Coração de Cristo. Foi 
o último Diretor Geral do Apostolado da Oração, sendo o primeiro o P. Luis Martín em 1896. 
Desde 2016, na sequência do processo de recriação do Apostolado da Oração como Rede 
Mundial de Oração do Papa, com a sua Constituição como obra pontifícia, o Santo Padre, com 
consulta prévia do Superior Geral da Companhia de Jesus, nomeia um jesuíta como diretor 
internacional.  

Em 2018, o Papa Francisco instituiu a Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da 
Oração) como Obra Pontifícia para sublinhar o caráter universal desta missão. Em 2020 erigiu-
a como pessoa jurídica canónica e vaticana. Como Fundação Vaticana, tem a sua sede no 
Estado da Cidade do Vaticano e está confiada à Companhia de Jesus. O P. Arturo Sosa SJ, atual 
Superior Geral, contribuiu para a redação dos Estatutos, e participou ativamente no trabalho 
de clarificação jurídica. Também apoia, tal como os seus antecessores, esta obra que, após 10 
anos de recriação propõe, de acordo com o desejo de S. João Paulo II, a devoção ao Coração 
de Cristo de um modo renovado. 

A Rede Mundial de Oração do Papa, refundação do Apostolado da Oração, entra hoje na 
dinâmica do Coração de Jesus através do seu itinerário espiritual chamado O Caminho do 
Coração. Este itinerário é uma atualização da devoção ao Coração de Cristo para os dias de 
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hoje. É uma apresentação coerente do tesouro espiritual do Apostolado da Oração, à luz dos 
Exercícios Espirituais. Conduz o nosso coração o mais próximo possível do Coração de Cristo, 
tornando-nos disponíveis para a sua missão, uma missão de compaixão pelo mundo.  

Esta compaixão, como diz o P. Peter Hans kolvenbach SJ, "será impossível sem ‘obter o amor' 
ou ‘chegar ao amor’ do Coração do Salvador" (2 de julho de 1988). 

 
ANEXO 3 

A devoção ao Coração de Jesus na história 

 

A devoção ao Coração de Jesus tem uma longa história, desde o "coração trespassado de 
Jesus" no Evangelho de São João, interpretado na mística medieval como uma ferida que 
manifesta a profundidade do seu amor, passando pelas revelações a Santa Margarida Maria 
Alacoque no século XVII e o culto posterior ao Sagrado Coração no século XIX, com a sua 
inscrição numa dinâmica apostólica com o Apostolado da Oração, até à Misericórdia Divina 
com Santa Faustina Kowalska no início do século XX. Foram escritas três Encíclicas sobre o 
Sagrado Coração, a última pelo Papa Pio XII em 1956: Haurietes aquas. Ao longo da história 
houve diversas inculturações desta devoção, com diferentes formas e linguagens, mas 
sempre apontando para a consciência de que o Pai nos revela, em toda a sua profundidade, o 
mistério do seu Amor, através de um símbolo privilegiado: o coração vivo do seu Filho 
ressuscitado. Pois "o Coração de Cristo é o centro da misericórdia", diz Francisco. 

Em 2020 celebrámos o centenário de Margarida Maria Alacoque, canonizada a 13 de maio de 
1920 pelo Papa Bento XV. É com a ajuda do Padre Cláudio La Colombière, jesuíta, que ela dará 
a conhecer a mensagem que o Ressuscitado lhe revelou sobre a profundidade da sua 
misericórdia. Em 1688, seis anos após a morte de La Colombière, a Irmã Margarida teve uma 
visão final na qual, através de Maria, o Senhor confiou às Irmãs da Visitação e aos Padres da 
Companhia de Jesus a tarefa de transmitir a todos a experiência e compreensão do mistério 
do Sagrado Coração. Duzentos anos depois, a Companhia de Jesus aceitou oficialmente este 
"suave encargo" (munus suavissimum) pelo Decreto 46 da 23ª Congregação Geral (1883), e na 
26ª Congregação (1915, decreto 21) confiou-a ao Apostolado da Oração. 

Desde 1861, o Padre Henri Ramière SJ, o seu diretor, tinha iniciado a publicação do 
"Mensageiro do Coração de Jesus" e animou uma rede de mais de 13 milhões de membros. 
Este Apostolado, iniciado pelos Jesuítas, hoje conhecido como Rede Mundial de Oração do 
Papa, inscreve a sua missão na dinâmica do Coração de Jesus, numa perspetiva de 
disponibilidade apostólica. O P. Adolfo Nicolás SJ promoveu o processo de recriação deste 
serviço eclesial em 2009, o que levou a um aprofundamento da tradição espiritual do 
Apostolado da Oração e a uma atualização da devoção ao Coração de Jesus para os dias de 
hoje. A Rede Mundial de Oração do Papa, agora uma obra pontifícia, tem a sua própria 
forma de entrar na dinâmica do Coração de Jesus, que se chama "O Caminho do Coração". 
Como o Papa Francisco disse por ocasião dos 175 anos de fundação do Apostolado da Oração, 
é o fundamento da sua missão, uma missão de compaixão pelo mundo. 
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Em junho de 2019, no 175º aniversário da Rede Mundial de Oração do Papa, disse-nos: "Neste 
dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é bom recordar o fundamento da nossa 
missão, como fez Bettina (Argentina). Trata-se de uma missão de compaixão pelo mundo, 
poderíamos dizer um “caminho do coração”, ou seja, um itinerário orante que transforma a 
vida das pessoas. O Coração de Cristo é tão grande que deseja acolher-nos todos na revolução 
da ternura. A proximidade ao Coração do Senhor exorta os nossos corações a avizinhar-se 
amorosamente dos nossos irmãos e irmãs, e ajuda a entrar nesta compaixão pelo mundo. 
Somos chamados a ser testemunhas e mensageiros da misericórdia de Deus, para oferecer ao 
mundo uma perspetiva de luz onde há trevas, de esperança onde reina o desespero, de 
salvação onde abunda o pecado. Rezar é entrar com o meu coração no coração de Jesus, 
percorrer um caminho dentro do coração de Jesus, aquilo que Jesus sente, os sentimentos de 
compaixão de Jesus e também fazer uma viagem dentro do meu coração para o mudar nesta 
relação com o coração de Jesus." 

O discípulo que Jesus mais amava, aquele que melhor conhecia o Coração de Jesus, recostado 
no seu peito (Jo 13,23) foi também o primeiro a reconhecer Jesus Ressuscitado na margem do 
lago da Galileia (Jo 21,7). Quanto mais próximo se está do Coração de Jesus, mais se percebem 
as suas alegrias e sofrimentos pelos homens, mulheres e crianças deste mundo; e reconhece-
se a sua presença hoje como ontem, a operar no mundo. Quanto mais próximos estamos do 
Coração de Cristo, menos indiferentes somos ao que nos rodeia, desejando comprometer-nos 
com Jesus Cristo neste mundo, ao serviço da sua missão de compaixão.  

A Rede Mundial de Oração do Papa lançou oficialmente a sua plataforma de formação, O 
Caminho do Coração, a 9 de maio de 2020: www.caminodelcorazon.church. É a chave para 
interpretar a nossa missão, a bússola do processo de recriação iniciado em 2009. 

Recordemos a intenção de oração do Papa em junho de 2020 com O Vídeo do Papa:  

“Muitas pessoas sofrem pelas graves dificuldades que padecem. Nós podemos ajudá-las, 
acompanhando-as por um caminho cheio de compaixão que transforma a vida das pessoas e 
as aproxima do Coração de Cristo, que nos acolhe a todos na revolução da ternura. Rezemos 
para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida, deixando-se tocar pelo Coração 
de Jesus. 

O P. Pedro Arrupe SJ, viu a essência da devoção ao Coração de Cristo na unidade do amor a 
Deus e ao próximo, e era isto que ele desejava viver: "o nosso modo de proceder é o teu modo 
de proceder".   
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ANEXO 4 

ALIANÇA PESSOAL COM JESUS  
- Consagração ao Coração de Jesus - 

 

na Rede Mundial de Oração do Papa 

 

A consagração ao Coração de Jesus, na Rede Mundial de Oração do Papa, entende-se tendo 
em vista uma maior disponibilidade apostólica. A relação pessoal com Jesus Cristo, a 
proximidade ao seu Coração, ajuda-nos a perceber e discernir as suas alegrias e sofrimentos 
pelo mundo e, assim, a desejar estar disponíveis para o serviço da sua missão de compaixão. 
Neste sentido, a Aliança Pessoal com Jesus, ou Consagração ao Coração de Jesus, entende-se 
como um compromisso com a sua missão. Isto significa que a pessoa que celebra este 
compromisso se disponibiliza para apoiar a missão da Rede de Oração do Papa no seu país e 
responder ao seu chamamento. 

 
No contexto da missão da Rede Mundial de Oração do Papa, as pessoas que participam nela, 
qualquer que seja a modalidade de participação (em comunidades, em grupos do Apostolado 
da Oração, no MEJ, ou de maneira individual), se o desejarem e se se sentirem chamadas, 
podem fazer a Aliança Pessoal com Jesus.  

Assim, o Regulamento Geral afirma: A consagração pessoal, ou “aliança” com Jesus, é para 
os que experimentam ser chamados a viver mais estreitamente unidos ao Coração de Jesus e 
desejam formalizar a sua entrega pessoal, compromisso e serviço neste sentido. A 
consagração faz dos que a professam “apóstolos da oração” e por ela assumem o 
compromisso de estar disponíveis para o serviço das comunidades da Rede Mundial de Oração 
do Papa e do Movimento Eucarístico Juvenil, na missão da Igreja local. A consagração, ou 
aliança com Jesus, realizar-se-á seguindo as orientações da Direção Nacional e em 
coordenação com a Direção Internacional.  

Esta Aliança é uma resposta da pessoa a um chamamento pessoal que o Senhor lhe faz no 
contexto da sua participação na missão de compaixão em que colabora nesta Rede de Oração. 
É um convite que parte do Senhor, é Ele que tem a iniciativa: “Não fostes vós que me 
escolhestes; fui Eu que vos escolhi a vós e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que 
permaneça” (João 15, 16).  

A Aliança pessoal é um oferecimento de maior amor e entrega em disponibilidade para a 
missão de compaixão pelo mundo, para o serviço da missão que a Equipa Nacional leva por 
diante. Neste sentido, a Aliança pessoal com Jesus permite voltar a encontrar a intuição da 
Consagração ao Coração de Jesus tal como o Apostolado da Oração a propunha no seu início, 
em disponibilidade apostólica. A Rede de Oração do Papa tem diversas modalidades de 
participação (não somente os grupos do Apostolado da Oração), razão pela qual esta Aliança 
também deu novo significado ao seu sentido, mais ajustado a esta forma mais ampla de 
participação. 
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História e Recriação 

Esta Aliança encontra a sua raiz no ato de Consagração ao Coração de Jesus nos grupos do 
Apostolado da Oração. Esta Consagração reservava-se especialmente para zeladores e 
zeladoras que se comprometiam a difundir o Apostolado e promover a devoção ao Coração 
de Jesus “com maior zelo apostólico” (daí o nome zeladores e zeladoras), procurando que 
mais pessoas e/ou grupos concretizassem a associação ao Apostolado da Oração. Era esta a 
intuição do Padre Henri Ramiere, sj, segundo fundador do Apostolado da Oração, que no seu 
livro “O Apostolado da Oração” descreve os zeladores como “gente de boa vontade e amiga 
de trabalhar” que inscreviam os associados, promoviam e distribuíam a revista Mensageiro do 
Coração de Jesus e se reuniam para trabalhar sob a Presidência em prol da associação, o que 
significava em prol das intenções do Coração de Jesus, que era quem orava primeiro e 
intercedia por nós, para que o Reino de Deus exista. Segundo as diferentes sensibilidades, esta 
consagração adquiria diversas formas na sua realização e inclusivamente nalguns lugares é 
hoje, e desde há tempos, um requisito para a pertença ou associação aos grupos do 
Apostolado.  

Na Rede Mundial de Oração do Papa quisemos recuperar esta primeira intuição fundacional 
na qual a consagração é uma entrega maior em disponibilidade para a missão do Coração de 
Cristo e para a sua missão de compaixão.  

A pessoa que realiza a Aliança concretiza o seu compromisso em relação à missão que a Equipa 
Nacional orienta em prol das comunidades da Rede de Oração e do seu ramo juvenil, o 
Movimento Eucarístico Juvenil. Faz-se disponível para servir as comunidades da Rede de 
Oração do Papa do seu país e o MEJ, segundo as orientações da Equipa Nacional. 

Por se tratar de um compromisso de maior amor e entrega pessoal a Jesus para servir na sua 
missão, convém que esta decisão seja fruto de um processo de formação e de discernimento. 

Neste sentido, a Rede de Oração do Papa recomenda que se faça, previamente, o itinerário 
de formação O Caminho do Coração que ajuda a entrar numa missão de compaixão pelo 
mundo; uma experiência espiritual de encontro com Cristo, para entrar em sintonia com os 
sentimentos e desejos do seu Coração e nos fazermos disponíveis para a sua missão, com Ele, 
como Ele e com o seu estilo. É o compasso da nossa missão. Por isso, este caminho é o meio 
privilegiado para fazer um processo de formação para a missão, cada vez com maior 
profundidade, mais em sintonia com o Coração de Cristo, no contexto da missão da Rede de 
Oração. Neste sentido, convém ter feito O Caminho do Coração pelo menos uma vez, para 
entrar na experiência de como se vive e se concretiza a compaixão no carisma espiritual da 
Rede Mundial de Oração do Papa.  
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ANEXO 5 

 

DATAS DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

até REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA 

 
1844: Começo com o P. François-Xavier Gautrelet, SJ e os escolásticos jesuítas, em Vals-près-
le-Puy – France. 

1849: Pio IX aprova os primeiros estatutos da associação diocesana com a carta "Apostolicas 
Ad augendum". 

1861: O P. Henri Ramière dá início à publicação do "Mensageiro do Coração de Jesus" em 
Toulouse – França. Esta publicação contribui para inserir o Apostolado da Oração na dinâmica 
do Coração de Jesus, ao mesmo tempo que se distancia das visões ideológicas e políticas da 
devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Os membros do Apostolado da Oração rezam pelas 
intenções do Coração de Jesus. 

1866: O Prefeito para a Congregação dos Bispos, Card. Innocenzo Ferriere, aprova os primeiros 
estatutos a 27 de julho de 1866. Refere-se que é uma organização ao serviço do Papa. 

1879: Nos estatutos de 28 de maio de 1879, Leão XIII inscreve na missão do Apostolado da 
Oração uma intenção mensal para os membros do AO a incluir no oferecimento do dia. 

1896: A Sagrada Congregação altera os estatutos e indica que o Superior Geral da Companhia 
de Jesus é o Diretor Geral do Apostolado da Oração, o qual deve nomear um delegado. Este 
residirá em Toulouse. Só em 1926 se mudou para Roma. Estes estatutos manter-se-ão em 
vigor até 1951. 

1928: Pio XI propõe uma segunda intenção de oração, uma intenção missionária, alternando 
intenções gerais e intenções missionárias. 

1914: Importa recordar também que, entre estes dois períodos (finais do século XIX e 
princípios do século XX), nasce em Bordéus, em novembro de 1915, em relação com o 
Apostolado da Oração, a Cruzada Eucarística (atualmente, o MEJ). O Papa Pio X acreditava no 
poder da oração das crianças e dos jovens e, no Congresso Eucarístico de Lourdes, em 1914, 
pediu-lhes que comungassem na missa todos os dias e rezassem pela paz. 

1951: Revisão dos estatutos. 

1961: A 26 de fevereiro de 1961 os Estatutos são ratificados: "Os seus membros, entre os 
muitos exercícios de piedade e caridade a que estão acostumados, rezam sobretudo pela 
Igreja universal e especialmente pelo Romano Pontífice". 

1968: Revisão dos Estatutos à luz do Concílio Vaticano II (27 de março de 1968). Estatutos 
vigentes até 2018. O Superior Geral da Companhia de Jesus continua a ser o Diretor Geral e 
pode delegar a sua missão, como aconteceu até 2016. 
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1972: A 9 de junho o P. Pedro Arrupe SJ, Superior Geral da Companhia de Jesus (1907-1991), 
cem anos depois do Padre Beckx SJ, consagrou a Companhia ao Coração de Cristo. 

2009: O P. Adolfo Nicolás SJ, Superior da Companhia de Jesus, pede ao seu delegado, o Padre 
Claudio Barriga, SJ, para iniciar a recriação do Apostolado da Oração. Cria uma equipa 
internacional. 

2014: O Papa Francisco aprova o processo de recriação do Apostolado da Oração, com a 
carta do substituto da Secretaria de Estado, de 11 de julho de 2014, tal como descrito no 
documento intitulado "Um caminho com Jesus, em disponibilidade apostólica" (publicado 
oficialmente em dezembro de 2014). Neste documento afirma-se que o Apostolado da 
Oração é a sua rede mundial de oração. As suas intenções de oração são apresentadas como 
desafios da humanidade e da missão da Igreja, e a oração de oferecimento como uma forma 
de se fazer disponível para a missão. 

2015: janeiro – As intenções de oração do Papa (intenção geral e intenção missionária) 
recebem outro nome: intenção universal e intenção pela evangelização. Isto significa, como 
refere a Evangelii gaudium, que tudo diz respeito à missão da Igreja. Pela primeira vez, o 
Apostolado da Oração apresenta-se como Rede Mundial de Oração do Papa, por meio de um 
logótipo comum, adaptado segundo os continentes e países (Manual de Marca). 

2015: 4-10 de agosto – Centenário do Movimento Eucarístico Juvenil. Encontro internacional 
em Roma com 1400 jovens de 39 países. Audiência com o Papa Francisco. 

2016: São apresentados O Vídeo do Papa (janeiro) e Click To Pray (março), a plataforma de 
oração do Papa, como projetos da Rede Mundial de Oração do Papa, para acompanhar as 
intenções de oração durante o jubileu da Misericórdia.  

2016: 7 de julho – O Papa Francisco nomeia, sob proposta do Superior Geral da Companhia 
de Jesus, o P. Frédéric Fornos, SJ como diretor internacional da Rede Mundial de Oração do 
Papa e solicita que se elaborem novos Estatutos tendo em conta o processo de recriação. É 
uma alteração importante na medida em que, desde 1896, esta obra estava a cargo do 
Superior Geral da Companhia de Jesus, com um delegado. Esta nomeação e o pedido de novos 
Estatutos pretendem clarificar os vínculos entre este serviço eclesial, a Santa Sé e a Companhia 
de Jesus. 

2017: 8 de janeiro - Angelus - O Papa Francisco convida à participação na Rede Mundial de 
Oração do Papa (Apostolado da Oração). Com a recriação deste serviço eclesial, o Papa 
Francisco retoma o modelo de uma intenção por mês, para que se converta mais claramente 
numa orientação mensal para a vida e a missão, mantendo durante o ano a alternância entre 
intenção de oração universal e missionária. 

2018: fevereiro – Publicação do primeiro Manual Internacional do Movimento Eucarístico 
Jovem. 

2018: 27 de março – O Papa Francisco aprova os novos Estatutos (que incluem o MEJ) e 
constitui a Rede Mundial de Oração do Papa como obra pontifícia para sublinhar o caráter 
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universal desta missão e para mobilizar os católicos através da oração e da ação face aos 
desafios da humanidade e da missão da Igreja (as intenções de oração do Papa). 

2018: novembro – Criação do novo sítio web oficial com domínio [.VA] www.popesprayer.va 

O Vídeo do Papa aparece pela primeira vez nos perfis pessoais do Papa Francisco: Pontifex 
(Twitter) e Franciscus (Instagram). 

2019: janeiro – O Papa Francisco inaugura o seu perfil de oração em Click To Pray, que se 
converte na sua terceira rede social, e oficialmente na plataforma de oração do Papa. Click To 
Pray torna-se, pela primeira vez, a plataforma oficial de oração da JMJ. 

2019: fevereiro – A Secretaria de Estado do Vaticano aprova o logótipo oficial da RMOP com 
as chaves de São Pedro (18 de fevereiro). 

2019: 28-29 de junho – Celebração do 175º aniversário e dos 10 anos do processo de 
recriação do Apostolado da Oração como Rede Mundial de Oração do Papa. Encontro 
Internacional em Roma e audiência com o Papa Francisco, com cerca de 13.000 pessoas (quase 
6.000 provenientes de 32 países na sala Paulo VI e 7.500 através do Facebook Live), uma Missa 
em São João de Latrão com o P. Arturo Sosa, SJ, Superior Geral da Companhia de Jesus, um 
encontro mundial de diretores e coordenadores e um encontro do MEJ. 

2019: Participação, como Rede Mundial de Oração do Papa, no lançamento do Mês 
Missionário Extraordinário, em conjunto com as Obras Missionárias Pontifícias. 

Lançamento do Click To Pray eRosary, um projeto de evangelização para os jovens ligados ao 
mundo digital e tecnológico, com o Dicastério para a Comunicação, as Obras Missionárias 
Pontifícias e o gabinete juvenil do Dicastério Leigos, Família e Vida 

2020: maio – Lançamento da plataforma de formação O Caminho do Coração (86 vídeos, 86 
áudios, 350 infografias, 11 livros digitais). É o fundamento da nossa missão de compaixão pelo 
mundo. 

2020: 17 de novembro – Com novos Estatutos, o Papa Francisco erige em pessoa jurídica 
canónica e vaticana a Rede Mundial de Oração do Papa como Fundação Pontifícia confiada 
à Companhia de Jesus.2021 – enero – El sitio internet de la Red Mundial de Oración del 
Papa está puesto en la home del sitio del Vaticano: www.vatican.va   

2021 – setembro – Apresentação, no Programa Discerning Leadership, em conjunto com a 
Universidade Gregoriana e a Cúria Geral Jesuíta, do processo de refundação institucional do 
Apostolado da Oração como Rede Mundial de Oração do Papa (2009-2019): "Discerning 
Leadership – A Rede Mundial de Oração do Papa " (ESADE). 

2021 – 19 de outubro – Apresentação, na sala de imprensa da Santa Sé, da nova plataforma 
de oração do Papa, Click To Pray 2.0 ao serviço de uma Igreja sinodal. Lançamento do website 
de oração do Sínodo, com a Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos e a União Internacional de 
Superiores Gerais (UISG). 

http://www.vatican.va/

