
O ESCUDO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

No fim do século XVIII, várias pessoas começaram a usar junto ao corpo e/ou em suas roupas, 
uma pequena imagem do Sagrado Coração de Jesus bordado, pintado ou imprimido num 
pedaço de tecido. Através desse gesto, elas exprimiam seu profundo desejo de pertencerem 
ao Sagrado Coração de Jesus e, ao mesmo tempo, serem protegidas do ataque do mal e da 
serpente. 

Essa prática começou em 1720, na cidade de Marselha, na França, quando uma epidemia de 
peste praticamente dizimou a cidade inteira. Então, uma  irmã visitandina, a beata Anne-
Madeleine Rémusat, pede ao bispo de sua diocese de instaurar uma festa litúrgica em nome 
do Sagrado Coração de Jesus e encoraja toda a população de utilizar esse coração como "um 
escudo de Proteção". 

Fato é que a peste desapareceu definitivamente da cidade após muita oração e também após 
a instituição dessa festa litúrgica e a promessa do bispado de que, todos os anos, participariam 
à essa celebração. 

Nessa época, a frase que estava escrita no coração era: "Ó Coração de Jesus, precípio de Amor 
e Misericórdia, eu coloco toda a minha confiança em Vós." 

Mais tarde, no período do Terror, durante a Revolução Francesa, Chouans e Vendéens se 
serviram do mesmo coração para se protegerem da perseguição sangrenta e cruel que os 
"Bleus", ou seja, o poder da época fez para com eles. Foi nesse período que a frase mudou 
para: "Pare! O Coração de Jesus está aqui! Venha à nós o Vosso Reino!" 

Depois desse período, o "escudo do Sagrado Coração" passou a ser utilizado como uma 
maneira de se proteger de todo e qualquer mal - sempre sendo muito eficaz na proteção de 
seus fiéis.  

Mais tarde, Pio IX, declara: "Eu desejo que o demônio não faça nenhum mal aqueles que 
usarão esta proteção consigo, o símbolo do Coração Adorável de Jesus." 

 Ele pediu que esta devoção fosse conhecida e a abençoou dizendo: "Eu abençõo esse Coração 
e desejo que todos os demais que sejam feitos segundo este modelo recebam a mesma 
benção, sem precisarem necessariamente de um padre que a renove." 

É importante lembrar que este "escudo de proteção" não é um amuleto ou superstição! Trata-
se de um sacramental, ou seja, objeto ou elemento bento aos quais são dadas graças. A água 
benta, por exemplo, é um sacramental.  

Aqui você encontra o modelo do escudo sacramental para copiar e/ou imprimir, se desejar.  

VIRIDITAS DE HILDEGARDA DE BINGEN : viriditasbingen.canalblog.com 
 



 

 

VIRIDITAS DE HILDEGARDA DE BINGEN : viriditasbingen.canalblog.com 
 

https://p1.storage.canalblog.com/18/25/1470675/126264264_o.jpg

