
QUERIDAS IRMÃS E FORMANDAS! 

“Ó, Coração de Jesus, doce amor, guarda-me nas tuas chagas. Ó, Coração de Jesus, rico em 

humildade e mansidão, faze meu coração semelhante ao teu”. (Orações de MAK) 

Do Sagrado Coração de Jesus brota a Misericórdia Divina que se expande à todas as 

criaturas, bem expressa na oração do oficio das liturgias deste dia: 
 

“Ninguém se afaste do amor do vosso bom 

Coração. Buscai, nações, nesta fonte as 

graças da remissão. Em vós está a fonte da 

vida; na torrente de vossas delícias 

vós nos dais de beber água viva”. 

 
Que ao celebrarmos a Solenidade do 

Sagrado Coração de Jesus, dia em que 

também celebramos o dia do Carisma da 

Congregação, a MISERICÓRDIA. Deixemo-

nos tocar por esta graça divina que brota do 

Sagrado Coração de Jesus com sua infinita gratuidade e que vem até nós para nos 

iluminar, confortar, amparar, sermos testemunhas do Amor de Deus às pessoas com 

quem convivemos e trabalhamos.  

Queridas Irmãs e formandas, com o nosso coração agradecido pelo amor que jorra do 

Sagrado Coração de Jesus sobre suas filhas, juntamente com nossa Fundadora Madre 

Alphonsa que tinha uma devoção especial por esta solenidade rezemos: 

“Seja amado em toda parte o Sagrado Coração de Jesus; Reconhecido, louvado, 

amado e glorificado seja sempre e em todo lugar, o Divino Coração! Louvor, 

adoração, amor e gratidão sejam oferecidos a todo momento, ao Coração de Jesus, 

oculto sob a forma de pão, em todos os tabernáculos do mundo, até o fim dos 

tempos”. 

Inebriadas desta fonte Misericordiosa que jorra do Sagrado Coração de Jesus, 

celebremos esta Solenidade com muita fé, fervor e ardor. 

Às nossas Irmãs Jubilares a nossa gratidão pelo Dom da Vocação Religiosa doada aos 

nossos irmãos e irmãs. Parabéns! 

Com a ternura do Sagrado Coração de Jesus as cumprimento nesta Solenidade. 

Curitiba, 24 de junho de 2022. 
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