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Oração eudista compartilhada 

“De todas grandes provas da humanidade, entre elas  a pandemia, 

podemos ficar melhores ou piores. Já não seremos as mesmas pessoas. 

“Por isso, abramo-nos ao Espírito Santo, para que ele mude o nosso 

coração e nos ajudar a melhorar.” Papa Francisco.1 

 

 mejores.” Papa Francisco1 

 

Queridos irmãos e irmãs, os Associados Eudistas Mexicanos vos saúdam fraternalmente: Contemplamos juntos a face 

de Cristo com o coração de Maria, nossa Mãe, e peçamos que através desta oração ela interceda para nos unir como 

uma só família espiritual,que nos ajude a passar esse tempo de provação. Todos nós já ouvimos números e 

porcentagens que nos roubam dia a dia nossa tranquilidade e sentimos de perto a dor de nossos países. O que vemos 

não é somente dados estatísticos, mas, tinham nomes, rostos, histórias Nestes momentos, tem sido fundamental o 

acompanhamento da comunidade presbiteral que não permaneceram insensíveis ou inconscientes diante dessa  

realidade, ou seja, dessa tempestade que os atinge, eles conseguem estar presentes e acompanhar nossas 

comunidades: “O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê  o lobo aproximar-se, abandona 

as ovelhas e foge, e o lobo aproximar-se abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é 

mercenário e não se importa com as ovelhas” (Jo 10,12-13) 

Sabemos que, nessas circunstâncias, não é fácil encontrar o caminho para seguir, nem faltarão vozes para nos dizer 

tudo o que poderia ter sido feito diante dessa pandemia altamente desconhecida. Nossas formas usuais de nos 

relacionar, organizar, celebrar, rezar, convocar e até enfrentar conflitos foram alterados e questionados por uma 

presença invisível que transformou nossa vida cotidiana em sofrimento. Não se trata somente de um fato puramente 

individual, familiar, ou de um determinado grupo social ou país. As características do vírus fazem com que as lógicas 

com a qual estávamos acostumados a dividir ou classificar a realidade desaparecem. A pandemia não conhece os 

adjetivos ou fronteiras e ninguém pode pensar em lidar sozinho com essa pandemia. Todos estamos afetados e 

envolvidos. 

A narrativa de uma sociedade preventiva, imperturbável e desrespeitosa com a natureza e os animais, uma sociedade 

disposta ao consumo indefinido, foi um tema colocado em questão, revelando a falta de humanidade cultural e espiritual 

diante dos conflitos.  Um problema que parece não ter fim, que geram perguntas e problemas tanto novos e antigos; que 

muitas regiões acreditavam ter superados e os consideravam como coisas do passado, mas que agora capturaram o 

nosso horizonte e a nossa atenção. Perguntas que não serão respondidas simplesmente com a reabertura das 

diferentes atividades, mas será essencial desenvolver uma escuta cuidadosa, esperançosa, serena, mas tenaz, e 

constante, mas, não ansiosa para que o Senhor prepare o caminho para que Ele possa preparar também aplainar as 

veredas e nos convide a caminhar (cf. Mc 1,2-3). Sabemos que depois das tribulações e experiências dolorosas não 

seremos os mesmos. Temos que está atentos e vigilantes. O próprio Senhor, em sua hora crucial, orou por isso: “Não 

peço que os tires do mundo, mas que os livres do Maligno”(Jo 17:15).  

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As horas de tribulação colocam em jogo nossa capacidade de discernimento para descobrir quais são as 

tentações que nos ameaçam a ficarmos presos numa atmosfera de confusão, para logo nos fazer cair em 

caminhos que impedirão nossas comunidades de promover uma vida nova que o Senhor Ressuscitado 

nos oferecerá. São várias as tentações, típicas desta época, que podem nos deixar cegos e nos fazer 

cultivar certos sentimentos e atitudes que não deixam que esperança impulsione nossa criatividade, nosso 

gênio e nossa capacidade de responder. Desde querer assumir honestamente a gravidade da situação, 

mas tratar de resolvê-la somente com atividades substitutivas ou paliativas esperando que tudo volte a 

"normalidade", ignorando as feridas profundas e o número de abatidos do tempo presente; até ficar 

submerso a uma saudade paralisante do passado próximo que nos faz dizer “nada será o mesmo” e nos 

incapacita a convocar outros a sonhar e a elaborar novos caminhos e estilos de vida. "À tarde desse 

mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo 

dos judeus, Jesus veio e,pondo-se no meio deles, lhe disse: A paz esteja convosco! Tendo dito 

isso,mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor.” 

(20,19-20) 

O Senhor não elegeu nem buscou uma situação ideal para interferir na vida de seus discípulos. 

Certamente gostaríamos que todo esse acontecimento não tivesse ocorrido, mas aconteceu; e como os 

discípulos de Emaús, também podemos ficar murmurando entristecidos pelo caminho (cf.Lc 24,13-21). 

Estando no cenáculo com as portas fechadas, no meio do confinamento, o medo da insegurança que eles 

viviam, o Senhor foi capaz de alterar toda a lógica e lhe presenteou dando um novo sentido uma nova 

história  aos acontecimentos. Todo o tempo é válido para o anúncio da paz, nenhuma circunstância está 

privada de sua Graça. 

Digamos com confiança e sem medo: "Onde avultou o pecado, a graça superabundou abundava ainda 

mais" (Rm 5:20). Não tenhamos medo dos cenários complexos que habitamos, porque, em nosso meio, 

está o Senhor;Deus sempre tem realizado milagres que geram bons frutos (cf. Jo 15,5). "3 

 

 

El Señor no eligió ni buscó una situación ideal para irrumpir en la vida de sus discípulos. Ciertamente, nos          

FAÇA-ME VIVER COMO 

MEMBRO DE CRISTO. 

"Oh Espírito divino, eu me entrego a você 

sem reservas, 

me possua e me guie em tudo, 

faça-o viver como um verdadeiro filho de 

DEUS, como um membro de JESUS 

CRISTO e como algo que nasceu de 

você e lhe pertence totalmente. ”2 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A fé nos permite ter uma imaginação realista e criativa capaz de abandonar a lógica da repetição, 

substituição ou preservação; convida-nos a instaurar um tempo sempre novo: o tempo do Senhor. Se uma 

presença invisível, silenciosa,expansiva e viral nos questionou, deixemos que seja essa outra presença 

discreta, respeitosa e não invasiva que volte a chamar novamente e ensine-nos a não ter medo de enfrentar 

a realidade. Se uma presença intangível fosse capaz de alterar e reverter às prioridades aparentes 

insubstituíveis e agendas globais que sufocam e devastam nossas comunidades e nossa irmã terra (todos os 

seres vivos), não tenhamos medo que é a presença do Ressuscitado que nos mostra o caminho, abre os  

horizontes e nos dar coragem para viver esse momento histórico e singular. 

Um punhado de homens temerosos foram capazes de iniciar uma corrente nova, um anúncio vivo de Deus 

para todos, Não tenham medo! "A força do testemunho dos santos está em viver as bem-aventuranças e o 

protocolo de juízo final” 

 

 

 

Oração Eudista 

 

 

 

 

 

 

 

Saudemos e louvemos aos sagrados Corações de Jesus e 
Maria, unidos em um só coração 

(OC 3, 268-269) 
 

Nós te saudamos, Coração santo de Jesus e de Maria. 

Nós te adoramos, Coração bom, Coração humilde, Coração 

puro. Nós te louvamos, Coração sacerdotal, Coração sábio, 

Coração paciente. Nós te glorificamos, Coração obediente, 

Coração atento à vontade do Pai, Coração fiel. Nós te damos 

graças, Coração, fonte de felicidade, Coração misericordioso, 

Coração amante. Nós te amamos com todo nosso coração, com 

toda nossa vontade, com todas as nossas forças. Nós te 

oferecemos nosso coração, o entregamos, o consagramos, o 

imolamos a ti. Recebe-o e possui-o inteiramente, purifica-o, 

ilumina-o, santifica-o. Vive e reina nele agora e por todo o 

sempre. Amém. 4 

 



 

 
 

Leitura Bíblica 

Proclamação do santo Evangelho segundo Mateus.(10,16-23) 

16"Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas 

simples como as pombas. 17. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis 

açoitados com varas nas suas sinagogas. 18.Sereis por minha causa levados diante dos 

governadores e dos reis: servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. 19.Quando 

fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis 

de dizer: naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. 20.Porque não sereis vós que 

falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. 21.O irmão entregará seu irmão à morte. 

O pai, seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. 22.Sereis odiados de todos 

por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 23.Se vos perseguirem 

numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo: não acabareis de percorrer as cidades de 

Israel antes que volte o Filho do Homem. 

 

Salmo (79) 

— Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos! 

R:Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos! 

— Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos./ Vós que sobre os que-rubins vos assentais, aparecei cheio 

de glória e esplendor! Despertai vosso poder,/ ó nosso Deus/ e vinde logo nos trazer a salvação!R 

— Voltai-vos para nós, Deus do universo!/ Olhai dos altos céus e observai./ Visitai a vossa vinha e 

protegei-a!/ Foi a vossa mão direita que a plantou;/ protegei-a e ao rebento que firmastes!R 

— Pousai a mão por sobre o vosso Protegido,/ o filho do homem que escolhestes para vós!/ E 

nunca mais vos deixaremos Senhor Deus!/ Dai-nos a vida e louvaremos vosso nome!R 

                                             

REFLEXÃO 

Escutamos a leitura da passagem bíblica que fala sobre do discurso missionário ou apostólico de Mateus, 

que começa no capítulo 9,35 e termina no capítulo 10,42. Por enquanto apenas temos a perícope de 10, 16-

23 que está imersa no contexto missionário no qual temos como tema central o convite para sermos 

perseverantes na missão, apesar de todas as adversidades, sempre devemos confiar na Divina Providência. 

Nossa perícope começa com uma indicação: "Eu te envio", palavras de Jesus aos seus discípulos-

missionários, nos quais não há muito que detalhar, no entanto, podemos confirmar que o mandato vem do 

Mestre, pois é ele quem nos manda, é ele quem nos envia. 



 

 
 

  

 

 

Entra Imediatamente na analogia que nos exorta às características de certos animais, devemos ser como 

ovelhas, nobres, dóceis e viver unidos em comunidade. Ao mesmo tempo, perspicazes como cobras e 

simples como as pombas. As características que são destacadas desses três animais são as ferramentas e 

as qualidades de todo bom discípulo e missionário de Jesus. Continua com a advertência muito específica de 

quem são os que podem prejudicar a missão: "não confie em qualquer pessoa". 

Em seguida, continua com as consequências sobre a confiança nas pessoas, como são as injustiças e os 

sofrimentos corporais. Nesse caso, essas situações fazem parte da missão e servirão como bons motivos 

para testemunhar aquele que os enviou. Resalta a figura injusta, maliciosa e corrupta do tribunal, um lugar 

que em seus inícios foi tomado como sede da justiça entre os homens, no entanto, já foi violentado o seu ser 

original e agora é um lugar de pecado e de injustiça para todos. 

O evangelista continua e motiva o leitor com uma promessa muito interessante em momentos de dificuldade, 

como é uma medida preventiva e defesa perante o tribunal que será o mesmo Espírito Santo que fala e quem 

dá eloquência aos argumentos de defesa contra a injustiça e a opressão, quem melhor pode falar para 

defender a causa e missão do que a própria Sabedoria. 

Finalmente, nos apresenta o confronto entre homens, entre a mesma raça e sangue, o confronto por levar o 

evangelho até aos mais incrédulos de coração. Haverá morte, dor e sofrimento e só precisamos compará-los 

com Jesus na cruz para encontrar o verdadeiro sentido. Não é violência excessiva, é sacrifício com sentido 

próprio de entrega generosa pela missão. O texto do Evangelho nos apresenta uma situação complexa, 

primeiro ele nos prepara, depois apresenta-nos as divergências e dificuldades, finalmente nos leva à luta, 

tudo isso para nos lembrar de que a missão não é fácil, no entanto não devemos ter medo, nosso coração 

deve está firme no Senhor. 

O ensinamento é que temos que nos preparar para o que viveremos como discípulos de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO: Conceda-me, Senhor, a 

sua graça para poder amar-te com 

mais fervor, servir-te com maior 

perfeição e buscar unicamente tua 

glória. Que eu me transforme em 

caminho de tal maneira em ti, que eu 

só viva para ti e em ti, e que agradar-

te seja o meu paraíso, no tempo  e na  

eternidade.”5 

 



 

 
 

 

 

 

Canto: Ya No Eres Pan y Vino (Mariachi) 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsSCIV5kRk 

 

 

1 Papa Francisco cuenta de Twitter @Pontifex. 

2 San Juan Eudes “Vida y Reino de Jesús en los Cristianos” No. VI, 5⍜ párrafo.  

3 Extracto Carta Del Santo Padre Francisco A Los Sacerdotes De La Diócesis De Roma 

4 Oremos con San Juan Eudes (OC 2.85) 

5 Oraciones para Formar a Jesús en nosotros (OC II, 176-177)    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsSCIV5kRk

