
e as doze promessas do 
Sagrado Cor ação de Jesus

A espiritualidade do

Cristo
Redentor



© PAULUS – 2021
Rua Francisco Cruz, 229 • 04117-091 – São Paulo (Brasil)
Tel.: (11) 5087-3700
paulus.com.br • editorial@paulus.com.br
ISBN 978-65-5562-302-4

Direção editorial: Pe. Sílvio Ribas
Organização: Padre Omar
Curadoria: Leanna Scal, Renato Saraiva
Coordenação de arte: Rodrigo Moura de Oliveira
Coordenação de revisão: Tiago José Risi Leme
Preparação do original: Caio Pereira
Capa e Projeto gráfico: Elisa Zuigeber
Impressão e acabamento: PAULUS

1ª edição, 2021

Seja um leitor preferencial PAULUS.
Cadastre-se e receba informações 
sobre nossos lançamentos e nossas promoções: 
paulus.com.br/cadastro
Televendas: (11) 3789-4000 / 0800 016 40 11

Todos os direitos reservados pela Paulus Editora. Nenhuma parte desta 
publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos, 
seja via cópia xerográfica, sem a autorização prévia da Editora.

Dados  Internacionais  de  Catalogação  na  Publicação  (CIP)
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

A espiritualidade do Cristo Redentor e as doze promessas do 
Sagrado Coração de Jesus / Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. - São 
Paulo: Paulus, 2021.

ISBN 978-65-5562-302-4
 
1. Sagrado Coração de Jesus, Devoção ao 2. Cristo Redentor (Rio de Janeiro, 
RJ) I. Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro

21-2448 CDD 296.45

Índice para catálogo sistemático:
1. Sagrado Coração de Jesus, Devoção ao



e as doze promessas do 
Sagrado Cor ação de Jesus

A espiritualidade do

Cristo
Redentor

Santuário Cristo Redentor





Jesus,  
manso  

e humilde  
de coração,  
fazei nosso  

coração  
semelhante  
ao vosso!





sumário
Apresentação (Padre Omar).....................................................  9
Prefácio (Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.) .................. 13
Introdução ................................................................................ 17
1ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Padre Antonio Maria ............................................................. 25
2ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Padre Wagner Toledo ........................................................... 35
3ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Padre Gabriel Vila Verde ...................................................... 45
4ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Padre Reginaldo Manzotti .................................................... 53
5ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Monsenhor Antonio Luiz Catelan Ferreira ......................... 61
6ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Pedro Siqueira ...................................................................... 71
7ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Padre Jesus Hortal ................................................................ 81
8ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Alexandre Pinheiro ............................................................... 91
9ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Padre Joãozinho, scj ...........................................................  101
10ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Padre Marcus Vinicius Brito de Macedo .......................  111
11ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Ghislaine Maria Gonçalves Sirieiro Cantini ..................  117
12ª  Promessa do Sagrado Coração de Jesus  

Cônego Jorge Luiz Neves ( Jorjão) ..................................  127
Conclusão (Monsenhor Manuel Manangão) .......................  135
Ladainha do Sagrado Coração de Jesus ......................  140
Terço do Redentor ..............................................................  143



8 • A espiritualidade do Cristo Redentor



Apresentação • 9 

apresentação
Quando olhamos para o monumento do Cristo 

Redentor, logo vemos seus braços abertos, acolhedo-
res e generosos. Mas entre os braços, aos olhares 
mais atentos, sobressai a imagem do seu coração.

Muito se fala da força simbólica dos braços do 
Redentor, abertos em permanente acolhida. O gesto 
é realmente eloquente. Mas uma reflexão mais atenta 
revela o sentido do coração, centralizado, articulando 
o gesto acolhedor. 

Assim, fica claro que os dois símbolos – os bra-
ços abertos do Redentor e o coração que pulsa em 
seu peito – estão unidos para comunicar o mesmo 
mistério: o amor de Deus. E nos convidam a experi-
mentar a beleza do seu amor e comunicar a todos a 
alegria desse encontro.
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No dia 12 de outubro de 1931, na inauguração 
do monumento, dom Sebastião Leme realizou o Ato 
de Consagração do Brasil ao Sagrado Coração de 
Jesus, dizendo: “Cristo vence, Cristo reina, Cristo im-
pera. Cristo proteja o Brasil contra todos os males”.

Nos noventa anos da inauguração desse grande 
símbolo, queremos retomar e meditar sobre o signi-
ficado das promessas do Sagrado Coração de Jesus, 
tão caras aos seus devotos. 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem uma 
longa história. Tem raízes e significativa presença no 
período da Igreja antiga, em homilias, catequeses e tra-
tados. Mas é Santa Margarida Maria Alacoque (1647-
1690) que, recebendo e divulgando as mensagens re-
cebidas em quatro aparições sucessivas, tornou-se a 
grande apóstola do Sagrado Coração de Jesus.

À luz da bela história do Coração de Jesus na fé, 
na liturgia e na devoção popular, convidei doze ami-
gos teólogos, por quem tenho grande admiração, para 
interpretar as conhecidas doze promessas do Sagra-
do Coração feitas a Santa Margarida Maria.

Muito será explorado nas doze promessas. Sua 
interpretação, dentro da tradição espiritual e teológi-
ca da Igreja, pode revelar riquezas cada vez maiores, 
e sua prática pode contribuir para o crescimento dos 
discípulos missionários de Jesus Cristo.
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Contemplar esse símbolo no peito da imagem 
do Cristo Redentor, entre os braços abertos que aco-
lhem, é também um convite a evangelizar, para que 
todos possam experimentar a alegria da fé.

Que, ao olhar para o alto do Corcovado e rezar 
ao Cristo Redentor, possamos sempre dizer: “Jesus, 
manso e humilde de coração, fazei nosso coração se-
melhante ao vosso!”.

Padre Omar
Reitor do Santuário Cristo Redentor
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prefácio
O presente livro se insere entre as publicações 

que formam o percurso comemorativo dos noventa 
anos do Cristo Redentor, e nos apresenta uma ca-
racterística peculiar: a contemplação do monumento 
com um enfoque na espiritualidade que ele nos su-
gere. O mundo inteiro reconhece a imagem no alto 
do Corcovado, com os braços amplamente abertos, 
como que envolvendo a baía de Guanabara. Mas nem 
todos se detêm no ponto central, o coração que so-
bressai no peito do Cristo.

É a partir daí que a belíssima escultura expres-
sa o vigor da sua mensagem. Do coração que simbo-
liza o palpitar da vida, brota o grande gesto de amor 
que Deus Pai entrega à humanidade em seu Filho, 
nosso Senhor. Se nos lançarmos nos braços que o 
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Cristo Redentor misericordiosamente nos abre, se-
remos levados para junto do seu coração: “Vinde a 
mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos 
aliviarei” (Mt 11,28).

Eis a proposta de contemplação que este livro 
oferece, através das reflexões sobre as doze promes-
sas do Sagrado Coração de Jesus. Nelas, o Senhor 
nos promete a sua bênção, as graças que nos são 
necessárias, paz, consolo, refúgio, misericórdia e a 
salvação eterna. Enfim, tudo aquilo que nos permite 
caminhar ao encontro dele em meio às dificuldades.

As reflexões são desenvolvidas por vários au-
tores, formando como que um mosaico no qual se 
reúnem várias peças para formar seu belo desenho. 
Realiza-se espiritualmente uma composição seme-
lhante ao acabamento do Cristo Redentor, revestido 
por milhares de pequenos triângulos de pedra-sabão, 
que lhe conferem uma beleza singular. 

Cada teólogo que colabora nesta obra, como 
pedra viva da Igreja, contribui para transmitir a força 
da mensagem de amor do Cristo. Que a beleza dessa 
mensagem chegue também ao coração de cada leitor.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.
Arcebispo Metropolitano de  

São Sebastião do Rio de Janeiro  


