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Caros associados da CJM,  os

membros da comunidade de

Benim,  a  quem  foram

confiadas  a  vossa  oração

comunitária  do mês de abril

de  2021,  vos  saúdam  e  agradecem  a  vossa

atenção.  Em  primeiro  lugar,  vamos  guardar  um

minuto  de  silêncio  para  nossos  membros

falecidos: Thomas, Preserve, François e Jus ne.

Pensem no que a fé de São Paulo lhe permi u fazer

pelo mundo!

Pensem  no  que  a  pequena  tropa  de  discípulos

escolhida por Cristo  foi  capaz de realizar,  apesar

do poder Romano unido contra eles!

A  força  dos  grandes  benfeitores  da  humanidade

vinha  da  fé  na  sua  missão,  da  certeza  de  que

nham  sido enviados  para  transmi r  ao  mundo

uma  certa  mensagem,  para  dar  um  importante

contribuição à marcha da civilização.

Fortemente, que esta oração eudista par lhada de

abril  de 2021 consolide a nossa  fé  indomável  na

misericórdia  percebida  por  São  João  Eudes,

ressuscite-nos no seguimento de Jesus Cristo neste

ano decretado o de São José pelo Santo Padre.

Amém!

CONSAGRAÇÃO AO ESPÍRITO DE DEUS

«Espírito  de  Deus,  Dom

do  Pai,  Tu  és  o  Espírito

do  nosso  espírito,  o

Coração  do  nosso

coração.  Estás  sempre  conosco  e  dentro  de  nós.

Bendito sejas eternamente por tantas Maravilhas!

Espírito de Jesus,  Dom do Pai,  Tu formaste Jesus  em

nós desde o nosso Ba smo, nos fazes membros do teu

Corpo, na Igreja. Dai-nos tua inspiração, conduza-nos,

para  que  todos  os  nossos  pensamentos,  as  nossas

palavras e  as nossas  ações tenham fonte em Ti. Sejas

eternamente abençoado por tantas Maravilhas!

Espírito de Jesus, Dom do Pai, ajudai-nos a combater o

mal que nos afasta de Ti e a escolher a nova Vida em

Jesus.  Aumentai  em nós a felicidade de sermos filhos

de Deus, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Bendito sejas

para sempre por tantas maravilhas!

Espírito de Jesus, dou-me inteiramente a Ti, possua-me

e conduza-me a seguir Jesus ».

Que assim seja.

RP João Eudes (1601-1680) - Texto de São João Eudes, 

OC II, p.172-177

Canção ao Espírito Santo:

h ps://youtu.be/6JAlAqzL2C0?list=PL291zyaEwwXiKARobXO0C 

Wk5dKxWy8HSu

TEXTOS BÍBLICOS

PEDRO NA CASA DO CENTURIÃO DE CESARÉIA

Pedro então começou a

falar:  «De  fato,  estou

compreendendo  que

Deus  não  faz  diferença

entre as pessoas.

Pelo  contrário,  ele aceita quem o teme e  pra ca a

jus ça, seja qual for a nação a que pertença.

Deus  enviou  sua  palavra  aos  israelitas,  e  lhes

anunciou  a  Boa  No cia  da  paz  por  meio  de  Jesus

Cristo, que é o Senhor de todos.

Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a

começar  pela  Galiléia,  depois  do  ba smo  pregado

por João.
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Eu me refiro a Jesus de Nazaré: Deus o ungiu com

o Espírito Santo e com poder.

E Jesus  andou por toda parte, fazendo o bem e

curando todos os  que estavam dominados pelo

diabo; porque Deus estava com Jesus.

E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez

na  terra  dos  judeus  e  em  Jerusalém.  Eles

mataram a Jesus, suspendendo-o numa cruz.

Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e lhe

concedeu  manifestar  a  sua  presença,  não  para

todo o povo, mas para as testemunhas que Deus

já  havia  escolhido:  para  nós,  que  comemos  e

bebemos com Jesus,  depois que ele ressuscitou

dos mortos.

E  Jesus  nos  mandou  pregar  ao  povo  e

testemunhar que Deus o cons tuiu Juiz dos vivos

e dos mortos. Sobre ele todos os profetas dão o

seguinte testemunho:  todo aquele que acredita

em  Jesus  recebe,  em  seu  nome,  o  perdão  dos

pecados.»

Atos dos Apóstolos 10, 34-43

JESUS RESSUSCITADO FALA AOS ONZE

Então  Jesus  disse-

lhes:  «Vão  pelo

mundo  inteiro  e

anunciem  a  Boa

No cia para toda a humanidade. Quem acreditar

e  for  ba zado,  será  salvo.  Quem não acreditar,

será condenado.

Os  sinais  que  acompanharão  aqueles  que

acreditarem são estes: expulsarão demônios em

meu  nome,  falarão  novas  línguas;  se  pegarem

cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão

nenhum mal;  quando colocarem as mãos  sobre

os doentes, estes ficarão curados.»

Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi

levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus.

Os  discípulos  então  saíram  e  pregaram  por  toda

parte.

O Senhor os ajudava e,  por meio dos sinais que os

acompanhavam,  provava  que  o  ensinamento  deles

era verdadeiro.

Marcos 16, 15-20

ALELUIA ELE REALMENTE VOLTOU PARA NÓS!

Queridos  irmãos  e  irmãs;  já

no primeiro  texto subme do à

nossa  meditação,  Deus  nos

convida, a uma total segurança

nele  quanto  ao  cumprimento

de nosso des no.

No entanto, ele avisa; que as ingra dões e maldades

gratuitas  dos  homens  não  abalem  a  nossa  fé.

Louvemos porque a unção de Deus estava sobre seu

filho amado, que venceu a ingra dão, a traição e a

morte.

Em outras palavras, o des no do cristão católico que

somos,  só  pode  ser  realizado  na  morte  e

ressurreição de Jesus (o sofrimento deve preceder a

glória).

<<Eles  farão  guerra  contra  você,  mas  não  o

vencerão, pois eu estou com você para protegê-lo -

oráculo de Javé.>>. Jeremias 1:19

Na Páscoa, gritamos ALELUIA Jesus ressuscitou para 

comemorar este mistério.

O segundo texto nos convida a seguir os discípulos de

Cristo para o anúncio das boas novas. Na verdade, a

cada dia que Deus faz, Cristo morre e ressuscita em

cada um de nós.
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Nossas  próprias  experiências  da  morte  e

ressurreição  de  Jesus  Cristo  (nossas  provações

seguidas  pela Glória),  devem servir  como nosso

argumento.  É  então  que  muitos  acreditarão  e

serão ba zados.

Além  disso,  Jesus  avisa:  “Quem  acreditar  e  for

ba zado,  será  salvo.  Quem  não  acreditar,  será

condenado.”.

Portanto, é bastante óbvio que; se recebemos as

boas novas hoje (ba zados, confessos) e amanhã

as  desprezamos  por  nossos  pecados  ou  erros,

estamos  tão  expostos  à  condenação  quanto

quem se recusa a aceitá-las.

Por  fim,  devemos  ter  presente  que  este

Evangelho  de  São  Marcos é  o  prenúncio  de

Pentecostes:  “O Senhor  os ajudava  e,  por  meio

dos sinais que os acompanhavam, provava que o

ensinamento  deles  era  verdadeiro.”.  Em outras

palavras,  é  se  referir  à  promessa  de  Jesus;

Pentecostes: “Então, eu pedirei ao Pai, e ele dará

a  vocês  outro  Advogado,  para  que  permaneça

com vocês para sempre.” João 14:16

Em suma, Deus ama o mundo com tanto amor,

que  pelo  ba smo  nos  mergulha  no mistério  da

morte e ressurreição de seu filho. Quem acredita

neste  mistério  será  salvo  e  habitará  em  sua

glória.  Quem  se  recusar  a  acreditar  será

condenado.  E  esta  é  a  boa  no cia  que  somos

convidados  a  compar lhar  no  seguimento  dos

discípulos de Jesus Cristo.

ORAÇÃO

Obrigado, Senhor, por este quarto mês do ano de

São José que nos deste para contemplar.

Queremos  dizer-vos e  repe r  nossa  gra dão  por

vossas conquistas;

Queremos  dizer-vos e  repe r  todo  o  nosso  amor

incondicional por vós;

Bendito Senhor Jesus,

Seja  glorificado  Senhor  Jesus  por  suas  decisões

insondáveis,

San ficado seja o seu não;

Tu optaste por  trazer  de  volta  à  bem-aventurança

eterna três (03) membros de nossa vice-província.

Senhor  Jesus,  exerce  sobre os  teus  servos  Thomas,

Preserve,  François e Jus ne dormindo na esperança

da ressurreição.

Conceda-lhes  descanso  eterno e deixe a luz  brilhar

sobre eles sem declínio.

Que as almas de nossos membros falecidos descanse

em paz.

Senhor  Jesus,  queremos  nos  alegrar  em  seu  nome

pois sabemos que por meio de sua ressurreição toda

a tristeza será eliminada em nós e a alegria inundará

nossos corações.

Senhor Jesus nos conceda a graça de termos muitos

novos membros na CJM.

Senhor Jesus, Médico dos Médicos, pela tua morte e

pela  tua  ressurreição,  pela  interseção  da  virgem

Maria,  de São José  e de todos os  santos da Igreja,

concede ao teu povo a vitória sobre esta pandemia

de COVID 19 que o dizima.

Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem,

tem  piedade  dos  povos  dilacerados  por  disputas

polí cas  e  interesses  egoístas.  Unja  Benim  em

par cular  para  que  não  haja  derramamento  de

sangue e lágrimas durante as eleições presidenciais

em Benim.

Que assim seja.

Canção: à escolha.

Proposta: h ps://youtu.be/Pt5998ZEzdY
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OREMOS COM SÃO JOÃO EUDES (nº 9, pag 30-31)

Nós  nos  alegramos

con go, José,

imagem de Deus Pai,

pai de Deus Filho,

templo do Espírito Santo,

amado da Trindade.

José, instrumento fiel do desígnio divino,

digno esposo da Virgem Maria,

modelo dos crentes.

José, exemplo de silêncio fecundo,

de pobreza evangélica,

de humildade e obediência.

Felizes teus olhos que contemplaram o Senhor,

teus ouvidos que escutaram sua palavra,

tuas mãos que tocaram o Verbo encarnado.

Benditos teus braços que levaram Aquele que 

tudo sustenta,

teu regaço acolheu o Filho de Deus,

teu coração inflamado em seu amor.

Damos graças ao Pai que te elegeu,

ao Filho que te amou,

ao Espírito Santo que te san ficou.

Ao Senhor a glória para todo o sempre. Amém. 

Saudação a São José por São João Eudes.

FIM
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