“ Encontrar no Divino Coração a minha morada… aqui passar todos os
dias da minha vida e exalar o meu último suspiro”: Estas palavras, duma
fórmula consecratória da Ir. Maria do Divino Coração, não exprimem
apenas um desejo: definem as linhas de um programa, rigorosamente
cumprido em breves 36 anos de vida.

VISITA DAS RELÍQUIAS
DA
IRMÃ MARIA DO DIVINO CORAÇÃO

Encontrar, supondo busca constante, é síntese dos primeiros 25 anos.
Nascida a 8 de Setembro em 1863 em Müster, na Alemanha, no seio da
família dos Condes Droste zu Vischering, foi primorosamente educada no
culto da virtude e no amor à Igreja. A perseguição do Kulturkampf
acrisolou-a nesse amor nunca desmentido: “ Desde a mais tenra idade senti
a dita de ser filha da Santa Igreja”. Em breve, a vida consagrada a Deus no
apostolado lhe apareceu como vocação em que se sentiria realizada, nas
suas aspirações humanas e sobrenaturais; tal vocação concretizou-se com o
ingresso na Congregação do Bom Pastor, tomando hábito a 10 de Janeiro de
1889 e professando dois anos depois.
Passar ali toda a minha vida, sem excluir os primeiros anos, é um resumo
sobretudo dos últimos 11. Em princípios de 1894 é enviada para Portugal e
em Maio desse ano designada para Superiora do Bom Pastor do Porto.
Trabalhou muito e sofreu imenso, com uma alegria e paz inalteráveis:
“Sempre sofri por não poder sofrer mais”. Convidada pelo Coração Divino
para associar-se à sua Cruz, fê-lo com uma generosidade sem limites. O
Senhor incumbiu-a de promover junto do Santo Padre Leão XIII a
Consagração do Género Humano ao Seu Sagrado Coração, no dealbar de
um novo século. Foi esta a sua grande e final missão – e o acto
consecratório oficialmente realizado pelo Papa a instâncias da serva de
Deus, foi por ele mesmo classificado como “o acto mais grandioso de todo
o meu Pontificado”.
E ali morrer. Foi no dia 8 de Junho de 1899, à hora de se entoarem as
primeiras vésperas da festa do Sagrado Coração. “ Há!” – foi a última
palavra que se lhe ouviu; palavra de encantamento de quem vê, na luz
divina, os mistérios do Coração que tanto amou os homens. E a alma da Ir.
Maria do Divino Coração entrou definitivamente na sua morada eterna.
Uma corrente extraordinária de veneração popular levou a Santa Sé a
introduzir a sua causa de Beatificação, levada a bom termo, no Ano Santo
de 1975.

Paróquias
de
Arreigada – Ferreira – Frazão

No próximo mês de Junho, as paróquias de Arreigada,
Ferreira e Frazão irão receber a visita das Relíquias da Irmã
Maria do Divino Coração, vivendo, assim, neste mês, a
devoção ao Coração de Jesus e encerrando de forma solene
o Ano Sacerdotal:

As datas são as seguintes:
13 a 20 de Junho

PROGRAMA
Domingo, dia 13
11.30h – Chegada das relíquias a S. Brás
Eucaristia solene da Chegada
16.00h – Igreja Paroquial de Frazão
Apresentação da vida da Irmã Maria
Breve catequese sobre a devoção ao
Sagrado Coração de Jesus

Segunda-feira, dia 14
15.00h – Igreja Paroquial de Frazão
Adoração Eucarística
Devoção ao Sagrado Coração de Jesus
21.00h – Igreja Paroquial de Frazão
Eucaristia com a presença das relíquias

Quarta-feira, dia 16
16.00h – Igreja Paroquial de Arreigada
Adoração Eucarística
21.00h – Igreja Paroquial de Arreigada
Eucaristia com a presença das relíquias

Quinta-feira, dia 17
19.00h – Capela do Anjo da Guarda
Eucaristia com a presença das relíquias
21.00h – Igreja Paroquial de Ferreira
Chegada das Relíquias
Apresentação da vida da Irmã Maria
Breve catequese sobre a devoção ao
Sagrado Coração de Jesus

Sexta-feira, dia 18
16.00h – Igreja Paroquial de Ferreira
Adoração Eucarística
21.00h – Igreja Paroquial de Ferreira
Eucaristia com a presença das relíquias

Sábado, dia 19
17.00h – Capela de Nª Sª da Luz (Ferreira)
Eucaristia com a presença das relíquias
19.00h – Capela de Nª Sª da Piedade (Moinhos - Frazão)
Eucaristia com a presença das relíquias

Terça-feira, dia 15
15.00h – Eucaristia com os idosos
21.00h – Igreja Paroquial de Arreigada
Chegada das Relíquias
Apresentação da vida da Irmã Maria
Breve catequese sobre a devoção ao
Sagrado Coração de Jesus

Domingo, dia 20
16.00h – Igreja do Bom Pastor (Ermesinde)
Eucaristia solene da entrega das relíquias

