
Setembro de 2020

O Santuário vai até você!
Romaria Interdiocesana do Apostolado da Oração 

SANTUÁRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Santa Missa em intenção
aos zeladores e zeladoras

do Apostolado da Oração,
nossos Romeiros.

facebook.com/paginasscjesus
sscjesus

Assista em

20 de setembro
9h30min



“Quando eu for levantado da terra, 
atrairei todos a mim” (Jo 12, 32), procla-
ma Nosso Senhor, pois, de seu Sagrado 
Coração aberto pela lança do soldado, fez 
brotar o sangue e a água, sinais da Euca-
ris�a e do Ba�smo, da Igreja que nascia 
do seu coração oferecido pela salvação da 
humanidade. Dessa forma, a devoção ao 
Sagrado Coração não pode ser vista como 
uma devoção entre tantas, mas está no 
centro de nossa fé e caminho de nossa 
salvação. Afirma Pe. Roque Schneider, 
S.J.: “A espiritualidade do Coração de 
Jesus não é periferia, sen�mentalismo, 
devoção ultrapassada, mas centralidade 
do mistério redentor; enraíza-se no 
Evangelho, tem fundamentação teológica, 
bíblica, eclesial.” O mesmo padre, no 
prefácio da Autobiografia de Santa 
Margarida Maria Alacoque (Edições 
Loyola, 1985), confirma essa verdade, 
citando o pensamento dos Papas: “síntese 
de toda a religião cristã” (Pio XI), “essên-
cia do cris�anismo, o coração do Evange-
lho, alteando-se como modelo de vida 
mais perfeita” (Pio XII), espiritualidade 
capaz de potencializar toda a vida cristã 
(Paulo VI e São João Paulo II). Coroa o 
pensamento com a citação do bispo 
francês Dom Bougaud: “A devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus foi a maior 
explosão de luz que o mundo viu e conhe-
ceu após o Pentecostes.”

Os grupos do Apostolado da Oração 
conhecem e divulgam com grande deter-
minação de “soldados de Cristo” as 
riquezas de seu Sagrado Coração e, em 
nossa diocese, demonstram anualmente, 

O Sagrado Coração de Jesus, 
nossa devoção primeira!

de forma especial, esta devoção por meio 
da Romaria ao Santuário do Sagrado 
Coração de Vera Cruz. Neste ano, devido à 
situação par�cular da pandemia do 
Covid-19, a romaria ao santuário não 
acontecerá, mas no anseio profundo do 
Senhor nos encontrar (“Tenho sede”, Jo 
19,28), lançamos o projeto: “O Santuário 
vai até você!”, para celebrarmos este 
encontro com o Sagrado Coração peregri-
no e também divulgar a presença do 
santuário em nossa diocese.

Meus queridos irmãos e irmãs, 
zeladores e zeladoras, levemos, com 
determinação e coragem, o Amor do 
Sagrado Coração de Jesus a todas as 
famílias e a todos com quem nos encon-
trarmos a cada momento: Viva o Sagrado 
Coração de Jesus!

Pe. Mauricio Pereira Sevilha
Pároco e Reitor do Santuário do

Sagrado Coração de Jesus de Vera Cruz
Diretor Espiritual do

Apostolado da Oração da Diocese de Marília
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Afirma o Cardeal Mauro Piacenza: 
“No decurso da história, os Santuários 
demonstraram-se lugares maravilhosos, 
usados pela Providência para a conversão, o 
sustento e o conforto de muitos. Ainda 
hoje, estes podem con�nuar iluminando a 
muitos com a alegria da fé cristã e podem 
contribuir para a sensibilização na escuta da 
chamada universal à san�dade.” (Carta aos 
Reitores dos Santuários, 15/08/2011). Mas, 
o que é um “santuário”? O Código de 
Direito Canônico explica que é uma igreja 
ou outro lugar sagrado marcado pelas 
peregrinações dos fiéis com a aprovação do 
Bispo (cânon 1230); um santuário é, portan-
to, um local de experiência profunda de fé, 
em que os romeiros buscam, de forma 
especial, graças abundantes por meio da 
devoção, da Palavra de Deus, da Eucaris�a, 
da Penitência e das formas aprovadas de 
piedade popular (cf. cânon 1234). 

Você sabia que a Diocese de Marília tem um Santuário
dedicado ao Sagrado Coração de Jesus?

O Santuário Sagrado Coração de 
Jesus de Vera Cruz é este local que convi-
da à peregrinação marcada pela devoção 
ao Coração San�ssimo de Nosso Senhor. 
A paróquia, fundada em 1934, foi eleva-
da a Santuário Vo�vo em 1937, quando 
foram iniciadas as obras de construção 
do novo templo idealizado por Monse-
nhor Floren�no Santamaria e projetado 
pelo famoso arquiteto Benedito Calixto 
de Jesus Neto (que projetou também o 
Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida). Monsenhor Santamaria, 
vindo da Espanha, dedicou-se intensa-
mente às obras do santuário (faleceu em 
1986 e seu corpo está enterrado no 
próprio santuário) e marcou a vida da 
cidade de Vera Cruz como padre dedica-
do e extremamente zeloso pela vida e 
salvação do rebanho de Nosso Senhor.
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Vista lateral externa do Santuário, destacando o busto em homenagem ao Monsenhor Santamaria



Um pouco do nosso santuário...
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Uma catequese pelos símbolos
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Comentarista: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! Celebrando o Sagrado 
Coração de Jesus que se fez nossa morada de misericórdia, meditemos sobre realidades 
profundas de nossa caminhada de fé rumo à casa do Pai.
(Faz-se a exposição do Santíssimo Sacramento com momento de adoração.)
Canto: Alegres vamos à casa do Pai.
Leitor 1: Meditemos o Salmo 83(84): – Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, quanto a 
amo, Senhor Deus do universo!  Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos 
átrios do Senhor! Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus 
vivo!
Todos: Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor!
Leitor 2: Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha aí prepara o seu 
ninho, para nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó Senhor Deus do universo! 
Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor!
Todos: Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor!
Leitor 1: Felizes os que habitam vossa casa; para sempre haverão de vos louvar! Felizes 
os que em vós têm sua força, e se decidem a par�r quais peregrinos!
Todos: Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor!
Leitor 2: Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante, 
pois a chuva o ves�rá com suas bênçãos. Caminharão com ardor sempre crescente e 
hão de ver o Deus dos deuses em Sião.
Todos: Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor!
Leitor 1: Deus do universo, escutai minha oração! Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido! 
Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, vede a face do eleito, vosso Ungido!
Todos: Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor!
Leitor 2: Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele! 
Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores!
Todos: Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor!
Leitor 1: O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a 
glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na jus�ça. Ó Senhor, 
Deus poderoso do universo, feliz quem põe em vós sua esperança!
Todos: Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor!

(Faz-se um pequeno momento de silêncio para reflexão do salmo.)

Celebrando o Sagrado Coração de Jesus
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Comentarista: O povo da An�ga Aliança �nha consciência da importância do Templo de 
Jerusalém como local de encontro com Deus; desejava intensamente estar no Templo, 
para onde ia em alegres peregrinações.
Leitor 1: Nosso Senhor, quando disse “Derrubem este templo e eu o reconstruirei em 
três dias” (Jo 2, 19) revelava que seu divino Corpo é, a par�r da encarnação, morte e 
ressurreição, o local do encontro com Deus, o novo Templo.
Leitor 2: Assim, para nós, cristãos, a Eucaris�a é o local do encontro com Deus. A igreja, 
enquanto edi�cio, é consagrada pelo bispo em cerimônia solene para ser “terra santa”, 
local privilegiado de celebração da Eucaris�a com o povo de Deus que se reúne para 
celebrar a fé no Cristo ressuscitado; é um sinal da Igreja que é Corpo de Cristo na terra.
Comentarista: Por isso, uma romaria tem um sen�do especial para nós: lembrarmos 
que somos “povo a caminho”. Só pode compreender o valor da romaria quem tem 
autên�ca espiritualidade e devoção para sair do comodismo e enfrentar as dificuldades 
de uma viagem por amor a Deus, para ir até um santuário, um local consagrado à fé, à 
devoção que abre as portas dos céus para graças abundantes. 
Canto: O povo de Deus no deserto andava.
Comentarista: Neste ano, o Apostolado da Oração não fará sua tradicional e desejada 
romaria ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus de Vera Cruz. No entanto, podemos 
ouvir Nosso Senhor dizer: “Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos 
tempos.” (Mt 28,20).  
Leitor 1: Neste ano, é o Santuário do Sagrado Coração que vai ao seu encontro, em sua 
comunidade, em seu grupo de Apostolado da Oração, por meio deste sinal que é a cape-
linha do Sagrado Coração. 
Leitor 2: Acolhemos esta presença, entregando a Jesus nosso desejo de estar no 
santuário, de oferecer a Ele nossos sacri�cios e penitências, de receber d’Ele bênçãos e 
graças em abundância. 
Canto: Coração Santo.
Comentarista: Com a par�cipação neste momento de oração e adoração e o desejo de 
estar em comunhão com Santuário do Sagrado Coração, podemos lucrar uma indulgên-
cia plenária.
Leitor 1: Para receber a indulgência plenária, que pode ser aplicada a si mesmo ou a 
uma alma, precisamos nos lembrar também da necessidade de confessar, comungar e 
rezar pelas intenções do santo Papa. Por isso, rezemos: Pai nosso... Ave Maria...

(Segue a tradicional bênção do Santíssimo Sacramento.)
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Sagrado Coração de Jesus,
em Ti confio.


