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Dá-me um CORAÇÃO
ADORADOR!

(Pe. Márlon Múcio)
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Ao Vencedor

“Marcas de 
um coração
adorador!”

  
 
  
 

  

  

             Marcas, quem não as têm? Estamos vivendo e estamos deixando 
marcas... imprimindo nossa passagem, nossas emoções e posturas, 
nossas ideias e ideais... marcas que deixamos aqui e acolá... em lugares 
e pessoas... em situações e acontecimentos... na história! Mas não para 
por aí! Se imprimimos marcas, também recebemos marcas... nós 
também somos marcados! Pessoas e fatos deixam, também, em nós, 
marcas... que podem ser alegres ou não, positivas ou não, de vida ou 
não.

Mas há calos que são muito bem-vindos, que podemos e devemos 
           Há calos que nascem nos pés por conta de um calçado apertado.

             “Eu estou marcado para morrer, padre!”. Quantas vezes já ouvi, 
dolorido, essa frase. Gente jovem, que poderia ter um futuro luminoso, 
mas, por conta do que fez ou do que deixou de fazer, dos lugares por 
onde andou, das pessoas com quem andou, está, agora, marcada para 
morrer. E tem que ficar se escondendo... Há quem não consiga 
disfarçar a idade, pelas marcas das rugas e dos pés-de-galinha. Difícil, 
também, é esconder que chorou, quando os olhos estão marejados, 
inchados ou avermelhados, ou que sofreu uma violência, quando se traz 
tantos hematomas e alquebranças...

         Toca-me muito quando, na Santa Missa, vejo um senhor que, para 
receber a Sagrada Comunhão, estende as suas mãos calejadas! Calos de 
uma vida de luta, de labuta, de peleja... Sinto que o Corpo Santo de 

 
Nosso Senhor, que ali pousa reverente em suas mãos, vem aliviar-lhe o 
fardo cotidiano... É como um refrigério numa ferida. Sim, o calo é uma 
ferida! Uma pele e um osso que se tornaram rígidos e grossos, em 
resposta a repetidos contatos e pressões...
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         Que Maria passe à frente e pise na cabeça da Serpente! Com    
minha bênção sacerdotal e paterna,

            Creia: marcas de um joelho são marcas de vitória! ‘‘Ah, eu não 
vou me ajoelhar, vai doer o meu joelho’’. Ajoelhe-se! É melhor doer o 
joelho do que depois doer o coração! ‘‘Ah, eu não vou me ajoelhar, vai 
sujar a minha calça’’. Ajoelhe-se! É melhor sujar a calça do que um dia 
vir a sujar a alma... Imprima marcas de vitória em seu corpo e tenha um 
coração adorador, para que seu corpo e coração sejam saudáveis, e a 
sua alma e a sua família, salvas.

provocar! São os calos nos joelhos... marcas de quem tem um coração 
adorador! Quanto mais o coração adora, menos ferida ele carregará! 
Tanto menos ferida, nos outros, ele provocará! Caleje seu joelho, para 
que seu coração não fique calejado e endurecido frente aos apelos do 
Senhor e às necessidades dos irmãos.

Pe. Márlon Múcio, mss 

@padremarlonmucio
@padremarlon

/padremarlonmucio

/padremarlonmucio
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(Pe. Márlon Múcio, mss)

Dá-me um 

coração adorador! 
1.
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            Precioso Jesus, enquanto o meu pulso pulsa, o meu coração te 
adore. Enquanto eu respiro, minha alma, que em ti respira, por ti 
suspire. Enquanto eu viver, meu ser inteiro viva para ti, no serviço 
generoso aos irmãos, sobretudo aos que inspiram mais cuidados. Eu 
sei, Jesus, mãos laboriosas são o transbordamento de um coração 
adorador. Dá-me, pois, um coração adorador! Um coração que te 
conheça, ame, siga e adore... Um coração que te torne mais 
conhecido, amado, seguido e adorado. Estou certo de que quanto mais 
meu coração te adorar, menos feridas ele carregará... Quanto mais 
meu coração te adorar, mais as feridas dos irmãos ele limpará... Menos 
lágrimas verterá e deixará verter... Mais lágrimas enxugará! Vou calejar 
os meus joelhos, Jesus, para que o meu coração não fique calejado, 
pelas feridas que o desamor causa. Eu creio que as marcas do meu 
joelho são marcas de vitória. Amém.
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2.  Alma 
 adoradora

(São Pedro Julião Eymard)

Alma de Jesus Santíssima, 

santicai-me! 

Corpo de Jesus, 

salvai-me!

Coração puríssimo de Jesus, 

puricai-me, iluminai-me, abrasai-me!

Sangue de Jesus, 

inebriai-me!

Água Sagrada do Lado de Jesus, 

lavai-me!

Paixão de Jesus, 

forticai-me! 

Jesus, 

escondei-me nas vossas Chagas!

Não permitais 

que jamais me separe de Vós, pelo pecado!

Defendei-me 

contra o Maligno!

Mandai que eu vá a Vós, na hora da morte, para louvar-vos 
eternamente em união com os Santos. Amém.   
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3. 

(Pe. Márlon Múcio, mss)

 Eu te peço que devolvas, Jesus, com as mais ricas bênçãos,  
 toda inveja que as pessoas têm de mim, dos meus e das  
 minhas coisas. Neutraliza, Jesus, por meio desta bênção, 
todo negativismo que as pessoas lançam sobre mim, por meio de 
palavras, olhares e atitudes. Tira também de mim, Jesus, toda inveja 
dos meus irmãos. Como posso eu ter inveja de alguém? Se é o 
Senhor quem nos dá tudo o que temos, como posso invejar os dons, 
talentos e conquistas do meu irmão? Meu Deus, liberta-me da inveja 
e dos invejosos. Amém.   
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(Pe. Márlon Múcio, mss)

4. Jesus, olha as minhas feridas! 

        Jesus, amigo de minha alma, salvação da minha alma, 

tú és o meu "Bom Samaritano". Vê: na estrada da vida, eu 

fui assaltado! Levaram minha paz interior, minha dignidade, 

minha alegria, minha pureza, meus sonhos... Vem, Jesus! 

Tu és o "Bom Samaritano", que o Pai das Misericórdias 

proveu, para me reerguer do chão do pecado, pecado 

meu e dos meus irmãos. Chega perto de mim, Jesus... 

Olha as minhas feridas! Compadece-te de mim! Derrama 

o óleo do teu Espírito e o vinho do teu Sangue em minhas 

machucaduras. Obrigado, Jesus,  por me carregares, não 

no lombo de um animal, como fez o bom samaritano da 

parábola, mas a minha história em teu Corpo Santo e 

Bendito. Amém.     
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5. 
 (Pe. Márlon Múcio, mss)
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Amém.    

 Senhor Jesus, que dissestes: “nenhuma palavra má saia de vossa 
boca, mas somente aquela que for útil para quem a ouve” (Ef 4,29), ponde 
um guarda à porta dos meus lábios (cf. Sl 140,3) para que eu fale somente 
o que for bom para a minha salvação e digno para a edicação do meu 
irmão. Acima de tudo, enchei meu coração de sentimentos e desejos 
bons para que a minha boca fale do que o coração está cheio (cf. Lc 6,45). 
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Santa�Mônica,
padroeira�das�mães�cristãs,

rogai�por�nós.
(Festa�27�de�agosto)

Quadro�de�Ary�Scheffer.
Santo�Agostinho�e�
sua�mãe,�Santa�Mônica.�
Museu�do�Louvre,�Paris.

Santa�Mônica,
padroeira�das�mães�cristãs,

rogai�por�nós.
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Adquira você também, 
o Livro ‘’Poderosa Novena 
Maria, passa à frente!’’ 
do Pe. Márlon Múcio, MSS

“Faço faculdade a distância e fiquei de exame em uma matéria, por 
meio ponto. Entrei na plataforma da faculdade para realizar a prova, 
onde há duas chances. Na primeira tentativa, tirei 6,0. Fui tentar a
segunda, mas o sistema acusou que eu tinha tirado zero. Mas como, 
se eu ainda não havia concluído? Fiquei muito nervosa, mas na hora 
pedi a Nossa Senhora de Fátima que acalmasse meu coração, 
para que eu pudesse dormir e, no dia seguinte, tentar uma 
solução. Um dia depois, fui ao polo e expliquei para a 
tutora. Ela disse que ia ver o que conseguia fazer. Ao 
chegar em casa, ajoelhei-me diante da imagem de 
Nossa Senhora, peguei o livro da novena e li o 9º 
dia: 'Maria, passa à frente dos meus impossíveis!'. 
No dia seguinte, ela me avisou que tinha con-
seguido mais uma chance para mim, bem na hora 
em que eu rezava o Terço, com a Canção Nova. 
Ajoelhei-me diante da imagem e agradeci. Após 
terminar o Terço, fui fazer a prova e tirei 8,0. 
Veja como é milagrosa, Pe. Márlon, essa novena, 
quando é feita com fé, pois eu não fiz, dessa vez, 
os nove dias, somente naquele momento!
Obrigada, padre, por nos ter agraciado com 
essa novena maravilhosa”.
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REDE

MARIA
D E   E V A N G E L I Z A Ç Ã O

Baixe o nosso Aplicativo

a sua TV 
e Rádio 
de bolso!

ou acesse:
www.mariapassaafrente.com

(12) 99203-2328(12) 3624-6883
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OBRAS SOCIAIS
MISSÃO SEDE SANTOS

(12) 98252-8878 

www.sedesantos.com.br

(12) 3624-6883

CASA JOÃO PAULO II
Com três unidades
na região central de 
Taubaté/SP, visando 
a promoção integral da 
pessoa humana, através 
de projetos sociais com 
enfoque na geração de 
renda, qualidade de vida 
e saúde total, atendendo 
gratuitamente à 
coletividade nas áreas 
da assistência social, 
educação e saúde.

 

INSTITUTO 
SANTA TERESA D’ÁVILA
Comunidade Terapêutica 
para o tratamento da 
pessoa com dependência 
química e da sua família, 
em Caçapava/SP.

RESTAURANTE BOM PRATO
Duas unidades no Vale do Paraíba. Convênio 
com o Governo do Estado de São Paulo. 
Unidade Taubaté (de 2ª a sábado):
400 cafés da manhã, 1.400 almoços 
e 300 jantares.
Unidade São José dos Campos
(de domingo a domingo): 300 cafés da manhã, 
1.250 almoços e 300 jantares.
(Sistema Express - Pega e leva - Marmitex).

+ de 5 mil pessoas assistidas diariamente!
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Roteiro: Pe. Márlon Múcio  |  Arte: Alvaro Torrecilhas 
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(12) 98252-8878
(12) 3624-6433 / 3624-6883

Linda imagem de 30 cm, 
em gesso, com formas 
suaves e delicadas, 
Pintada artesanalmente. 
Produto exclusivo 
Missão Sede Santos!

Entrega em todo o território nacional 

PARCELE 
SUA COMPRA 
EM ATÉ 12X
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