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PASSIO IN CORDIBUS NOSTRIS 

(A Paixão em nossos corações)  

Pe. Giovanni Cipriani, CP. 

 

 No dia 28 de maio de 1760, Paulo da Cruz 

escreve a Cencelli Maria Ângela, uma formanda 

do mosteiro carmelita, em Vetralla (VT): “A 

Paixão de Jesus seja sempre em seu coração”. 

Parece que seja a primeira vez que Paulo usa 

essa ‘jaculatória’. Para o nosso Fundador, a 

memória da Paixão deve fixar-se no coração e 

tornar-se uma atitude estável da pessoa. Este é 

o convite que ele repete continuamente. 

 “A linguagem do amor é o coração”, escreve 

a Francisco Antônio Appiani (o mais jovem do 

círculo masculino a receber as cartas de Paulo; 

recebeu sua primeira carta aos 16 anos), em 29 

de agosto de 1742. A santidade da cruz, para 

Paulo, requer um coração grande e cheio de 

‘puro amor’. Esse ‘puro amor’ faz nascer um 

coração compassivo. É importante essa ligação 

em Paulo da Cruz: “amor puro = amor 

compassivo”; é o ensinamento que encontramos 

no Antigo e no Novo Testamento. 

‘Puro amor’ - ‘Coração puro’ 

 Uma das bem-aventuranças de Jesus, fala da 

‘pureza do coração’: “Bem-aventurados os 

puros no coração, pois eles verão a Deus” (Mt 

5,8). A expressão ‘puros no coração’ não foi 

forjada e inventada por Jesus, é uma expressão 

já presente várias vezes no Antigo Testamento.  

 Para compreendê-la, devemos lembrar que 

coração, na antropologia bíblica designa, de 

forma simbólica, o centro da pessoa, a fonte 

íntima que está em cada um de nós, a fonte da 

vida afetiva, da atividade intelectual, da nossa 

vontade. 

 Enquanto nós pensamos que existe uma 

atividade intelectual e uma atividade afetiva, à 

qual damos o nome de coração, na antropologia 

bíblica a pessoa é extremamente unida; ela tem 

um centro único, não está dividida em suas 

profundezas. E este centro único é chamado de 

coração. 

 Poderíamos dizer que, segundo a cultura 

bíblica, nós pensamos com o coração, vemos 

com o coração, discernimos com o coração, 

decidimos com o coração. Como as atitudes, 

ações, pensamentos, sentimentos nascem no 

coração e como no coração está a verdade 

profunda de cada pessoa, então nós 

entendemos porque a Bíblia dá muita atenção 

ao coração, tanto no Antigo como no Novo 

Testamento; e essa atenção é encontrada 

sobretudo nos Profetas e nos Salmos. 

Circuncidar o coração 

 Sabemos que os Profetas queriam que o 

povo ‘eleito’ tivesse uma fé autêntica, não 

simplesmente um caminho religioso, pagão, 

idólatra; eles queriam uma fé autêntica, a 

sinceridade de coração. Acima de tudo, os 

profetas detestavam uma doença que existe nas 
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pessoas religiosas de todos os tempos, no 

Antigo e no Novo Testamento, assim como 

existe hoje, a hipocrisia: ter um duplo 

comportamento, um na vida particular e outro na 

vida pública.  

 Jesus repreende fortemente esse tipo de 

comportamento, revelando a esquizofrenia 

dessas pessoas: externamente parecem 

pessoas que rezam, piedosas, devotas, se 

vestem de maneira que todos os veneram, mas 

com o coração não amam a Deus, nem querem 

seguir a sua vontade, porém posam, fazem 

cena, uma cena religiosa. Essas pessoas têm 

um coração dividido (esquizofrênico). 

 Diante dessa hipocrisia, os profetas pedem 

insistentemente a circuncisão do coração. É em 

Jeremias que encontramos essa expressão. Os 

judeus, sabemos, eram circuncidados quando 

nasciam, e isso era o sinal da aliança com Deus. 

A eles Jeremias diz: circuncidem o coração..., 

pois, não é suficiente um rito, não é suficiente 

uma coisa externa. A aliança com Deus deve ser 

inscrita no coração, na vida, não é suficiente 

inscrevê-la na carne. 

Coração de pedra 

 Outras vezes, os profetas denunciam o 

coração de pedra, um coração endurecido, 

insensível à palavra de Deus e ao sofrimento 

dos irmãos e irmãs. E o pedido mais frequente 

dos Profetas é: não sejam duros de coração.  

 Diante da dureza do coração, os Profetas 

prometem que um dia o Senhor irá dar um novo 

coração, um coração de carne, isto é, um 

coração sensível, um coração capaz de 

responder ao amor livre e sempre antecipado de 

Deus. “Eu vos darei um coração novo... Tirarei 

de vosso corpo o coração de pedra e vos darei 

um coração de carne” (Ez 36,26-27). 

 O coração de carne é dócil à palavra de Deus, 

ele se deixa guiar por ela e formula 

‘pensamentos de paz’ para com os irmãos e 

irmãs, enquanto o coração de pedra está 

fechado em si mesmo, incapaz de ouvir e ter 

misericórdia. 

 Conforme a antropologia bíblica, como falei, 

o coração é o centro da vida da pessoa, o lugar 

das decisões, da interioridade, da vida espiritual, 

então um coração de carne muda totalmente a 

vida da pessoa. 

‘Cria em mim um coração puro’ 

 Nos Salmos temos um aspecto interessante: 

os que oravam a Deus e sentiam a incapacidade 

de responder a Ele, a indignidade de estar 

diante dEle, eles pediam um coração puro. 

Conhecemos o Salmo 50, o Miserere: “Cria em 

mim um coração puro, ó Deus” (50,12). É Deus 

que pode tornar puro o coração’. 

 Outras vezes os salmistas pediam um 

coração unificado. Especialmente quando 

aqueles que oravam sentiam que tinham um 

coração dividido, um coração voltado para Deus 

e, no mesmo tempo, voltado para os ídolos, um 

coração seduzido pela idolatria. Por isso pedem 

ao Senhor “dá-me um coração unido" (Sl 119). 

‘Coração puro’, que significa? 

 É no Salmo 24, onde a expressão puro de 

coração e é bem explicada. O salmista se 

pergunta: “Quem subirá ao monte do Senhor, ou 

quem permanecerá no seu santo lugar?” (Sl 

24,3). Quem será digno de subir ao Monte que 

está em Jerusalém, onde Deus tinha 

assegurado a sua presença? E a resposta é: 

“Aquele que tem mãos inocentes e o coração 
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puro que não se dirige a vãs divindades e não 

jura com falsidade” (Sl 24,3-4). Aqui está a 

referência direta à bem-aventurança de Jesus: 

“Bem-aventurados os puros no coração".  Este 

Salmo estabelece as condições para encontrar 

Deus, para estar na sua presença no templo de 

Jerusalém, para rezar naquele lugar onde Deus 

vive no meio do seu povo: ter o coração puro. 

 Nós sabemos, que existiam condições 

externas, rituais que indicavam a pureza, de 

acordo com a lei. Mas neste Salmo se exige um 

comportamento preciso, vivido com todo o 

coração, um comportamento vivido em 

profundidade, vivido sobretudo no 

relacionamento com os outros. 

 É sempre no Salmo 24 que entendemos o 

que é pureza de coração. Quem é digno, 

Senhor, de encontrar-Te? A resposta: “Aquele 

que tem mãos inocentes e o coração puro”; mas 

logo depois o salmista diz: “tem o coração puro 

quem não fala mentiras ao seu próximo, quem 

não rouba, quem ama o seu irmão e sua irmã”. 

Ou seja: a autenticidade do relacionamento com 

o Senhor está condicionada pelo 

relacionamento com o próximo, com os irmãos 

e as irmãs. 

 Temos mais um Salmo que nos ajuda a 

entender o que é pureza de coração, o Salmo 15 

(o salmo de Davi): “Senhor, quem habitará na 

tua tenda? Quem repousará no Teu Monte 

Santo?” A tenda era o lugar da presença de 

Deus, era aquela sala cúbica que se chamava 

'Santo dos Santos'. Quem pode vir até a Ti, 

Senhor? Quem pode contemplar-Te? E este 

Salmo também nos diz que somente aquele que 

é puro de coração pode encontrar Deus, pode 

vê-lo. E quem tem o coração puro? “Aquele que 

caminha sem mancha e pratica a justiça, fala a 

verdade que está no coração, não provoca 

engano com sua língua, não faz o mal ao seu 

próximo e não insulta o seu vizinho” (Sl 15,1-3). 

 O profeta Isaías também tinha ditado as 

condições para ter um coração puro: “Lavai-vos, 

purificai-vos, tirai dos meus olhos a malícia dos 

vossos pensamentos! Parai de praticar o mal, 

aprendei a fazer o bem: buscai o direito, socorrei 

ao oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a 

causa da viúva” (Is 1,16-17). Eis os requisitos 

para ter um coração puro. 

 A pureza de coração está relacionada aos 

relacionamentos com as pessoas de nossa vida, 

de nossa história: histórias de amor, histórias de 

amizade, histórias no ministério sacerdotal, 

histórias na vida consagrada e na vida 

matrimonial, histórias na vida particular e 

pública. Histórias que exigem verdade, amor 

verdadeiro (como fala o apóstolo Paulo), 

coerência ao compromisso assumido, acolhida, 

solidariedade, justiça.  

 Penso que agora entendemos o que é a 

pureza de coração. Nós, porém, a simplificamos 

e a reduzimos apenas à castidade. Somos puros 

se somos castos. A ‘pureza de coração’ não tem 

nada a ver com a sexualidade; reduzir a ‘pureza 

de coração’ à sexualidade significa mutilar a 

palavra dos Profetas e a palavra de Jesus. 

Infelizmente, no imaginário católico, quando se 

fala de ‘pureza de coração’, pensa-se logo na 

sexualidade; isso também, pois a sexualidade é 

uma expressão do amor, mas a ‘pureza de 

coração’ vai além da sexualidade (que é apenas 

uma expressão do amor), ela se refere, 

sobretudo ao coração na totalidade dos 

sentimentos, pensamentos e ações. 
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 Parafraseando os Salmistas, podemos nos 

perguntar: quem tem um coração duro, fechado, 

ácido, egoísta, quem tem um coração ‘sem 

coração’ é puro? A resposta está nas palavras 

do nosso Fundador: o ‘puro amor’ faz nascer um 

coração compassivo. 

Coração misericordioso 

 No Evangelho, Jesus não só dá testemunho 

da continuidade do ensino dos Profetas e 

Salmos sobre a pureza de coração, mas 

também a aprofunda, e, em certo sentido a 

radicaliza. Para encontrar Deus, para fazer a 

oferta no altar, para orar a Deus, é necessário 

ter uma condição de pureza. ‘Pureza de 

coração’, para Jesus, é primeiramente um 

coração misericordioso: “Eu quero misericórdia 

ao invés de atos de culto, ao invés de 

sacrifícios”. Duas vezes Jesus diz isso no 

Evangelho de Mateus. No Sermão da Montanha 

nos avisa: “se alguém quer se encontrar com 

Deus e está indo ao Templo para fazer sua 

oferta..., deixa a oferta... vá primeiro reconciliar-

se com o irmão... Depois vem fazer tua oferta”.  

 Cuidado, porém: Jesus radicaliza o amor não 

a lei. Aqui me vem na mente a fala do Papa 

Francisco: “Cuidado com os padres legalistas, 

rígidos”. Um ‘coração puro’ é sobretudo um 

coração paterno.  

Higienizar o coração 

 Jesus tem um ensinamento claro sobre a 

"pureza de coração". Ele diz aos discípulos: 

“Não é aquilo que entra pela boca que torna 

alguém impuro, mas o que sai da boca” (Mt 

15,11). Tudo o que, diz Jesus, sai da boca 

procede do coração e é isso que torna o homem 

impuro, porque do coração procedem as 

intenções e os projetos ruins: “É do coração que 

saem as más intenções: homicídios, adultérios, 

fornicações (imoralidade sexual), roubos, falsos 

testemunhos e blasfêmias (calúnias). Isso é que 

torna alguém impuro” (Mt 15, 19-20). Eis o que 

torna impuro o coração, a pessoa... Não é 

apenas o ‘pecado contra a sexualidade’! 

 Não basta a legalidade dos atos externos, 

visíveis, pelos quais nos julgam as pessoas; 

Jesus quer que entremos no nosso coração para 

fazer uma boa limpeza, uma ‘higienização 

geral’. ‘Pureza de coração’ é olhar para a origem 

dos sentimentos e higienizar o coração e a 

mente, pois “à raiz de um comportamento está 

sempre um pensamento”. 

 Eu preciso rezar todos os dias com o 

salmista: “Cria em mim um coração puro, ó 

Deus” (Sl 51,12). 
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01- Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
06- Santa Maria Goretti (1890-1902), virgem e mártir.  
07- Recordação do Servo de Deus Pe. Bernard Kryszkiewicz CP (1915-1945).  
09- Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Santa Esperança.  
22- Santa Maria Madalena.  
23- Recordação da Venerável Ir. Addolorata Luciani CP (1920-1954), monja passionista.  
24- Beatos Nicéforo Diez Tejerina CP (1893-1936), Juan Pedro Bengoa Aranguren CP (1890-1936) 
e 24 companheiros, mártires passionistas de Daimiel (Espanha). Memória.  


