
MORNE-ROUGE
ILHA DA MARTINICA, 1902
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Na manhã do dia 8 de Maio
de 1902, o Vulcão da
Montanha Pelée entrou em
erupção inesperadamente. 
A lava atinge imediatamente 
a cidade de Saint-Pierre 
que ficou completamente 
destruída enquanto a aldeia 
de Morne-Rouge, situada 
justamente nas encostas do
Vulcão, naquele dia fica 
misteriosamente poupada. 
O facto prodigioso foi 
acompanhado pela aparição
de Jesus e do Sagrado Coração
no SS. Sacramento exposto
para adoração pública. Foram
inúmeras as testemunhas que
assistiram ao Prodígio.

oito de Maio de 1902, festa da Ascensão, o
vulcão da montanha Pelée começou a expelir
lava e cinzas. A população de Morne-Rouge,

muito devota ao Sagrado Coração de Jesus, lançou-
se subitamente na igreja paroquial para implorar
a Nossa Senhora da Déliverance para poupar a
aldeia da catástrofe.

Em perigo eminente, a gente dividida
começou a reconciliar-se e a confessar os seus 
próprios pecados. O pároco, Padre Mary, distribuiu
a absolvição geral a todos os fiéis, deu a Santa
Comunhão e expôs depois o SS. Sacramento para
adoração pública. A certa altura uma mulher
começou a gritar: “O Sagrado Coração de Jesus
está dentro da Hóstia!”. Um grande número de
pessoas, foram testemunhas da aparição de Jesus
na Hóstia que mostrava o seu Sagrado Coração

coroado de espinhos. Outros, disseram ter visto
também correr Sangue do Coração de Jesus. A
visão durou bastantes horas, e cessou somente
quando o Sacrário foi reposto no tabernáculo. 
A 8 de Maio a aldeia de Morne-Rouge foi 
poupada da fúria devastadora do Vulcão e isto
permitiu à população reconciliar-se com Deus e
receber os Santos Sacramentos preparando-se
assim para morrer na graça de Deus. 
A 30 de Agosto do mesmo ano uma violenta
erupção do vulcão destrói também a aldeia de
Morne-Rouge.
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