
O “mistério dos mistérios” de nossa vida cristã o sabemos bem e

o repetimos – é a formação de Jesus em nós. A retomada e uso

massivo desta expressão, por parte de São João Eudes, tomada

da carta de São Paulo aos Gálatas (4, 19), está precedida de

sua experiência pessoal como discípulo-amante de Jesus. João

Eudes já vivia outra expressão da mesma carta aos Gálatas: “Já

não sou que vivo, mas é Cristo que vive em mim” (2, 20), o verso

mais citado em todas suas obras. Por ter a experiência da vida

interior de Cristo, que São João Eudes, como São Paulo, quer

que seus leitores e ouvintes tenham a mesma experiência de

acolher a vida em si mesmos, os sentimentos, as disposições, o

espírito de Jesus. Anima-o um grande desejo: conhecer Jesus,

entregar-se todo a Ele, viver somente para Ele e n’Ele. Isto o

levará a desejar que o Coração de Jesus seja seu coração, ou

mais ainda, São João Eudes descobre um incrível dom: Jesus

vive n’Ele seu imenso amor, Ele lhe tem dado seu Coração!

Incrível dom que vai muito além do que imaginou! João Eudes é

um apaixonado de Cristo e quer apaixonar a todos os que

conhece. E vale a pena nos fazermos homens e mulheres

apaixonados por Cristo!
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Para começar este quarto ano do itinerário “Formar Jesus”,

vamos escutar o ardor, a paixão e o entusiasmo de São João

Eudes, com todo o amor com que pudermos experimentar a

Jesus Nosso Senhor. 
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TEXTO DE SÃO JOÃO EUDES

João Eudes sobre o Santo Nome de Jesus, O.C. XII, 190-191

Se eu pudesse confiar em mim mesmo, não quisera ter outra
linguagem além daquela de JESUS. Não diria nem escreveria
jamais senão esta palavra: JESUS! Parece que se a língua a
proferiu uma vez e se a pluma escreveu uma vez este nome
adorável e esta divina palavra, JESUS, não deveria voltar a
dizer, nem escrever, coisa alguma. Ao dizer Jesus, tem-se dito
tudo. E depois de haver dito Jesus não fica mais nada para
falar. Jesus é uma palavra abreviada que sintetiza em si tudo
quanto é possível pensar e dizer de grande. Jesus é um nome
admirável que, por sua grandeza imensa, enche o céu e a terra,
o tempo e a eternidade, todos os espíritos e os corações dos
anjos e dos santos, e cheios e ocupam, inclusive durante toda a
eternidade, a capacidade infinita do Coração de Deus Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Por isso, se eu escrevesse apenas esta
palavra, JESUS, e fosse, por todo o universo, gritando sem
cessar e proferindo o nome JESUS, JESUS,JESUS, haveria dito o
bastante para encher por inteiro todos os espíritos e os
corações dos habitantes da terra, e seria possível falar e fazer-
se entender sem proferir outra coisa além desta sagrada e
amável palavra JESUS, JESUS!

Enquanto o coração palpitar em meu peito, minha língua se
preparar para dizê-la e minha mão escrevê-la, não pregarei,
nem escreverei jamais coisa distinta de JESUS. Não quero ter
vida, nem espírito, nem língua, nem pluma a não ser para
anunciar com meus lábios e por escrito as maravilhas e as
misericórdias deste glorioso Nome. Quem me dará língua e
pluma seráfica e divina para pronunciar e escrever dignamente
este divino Nome? Mas preferiria um coração para amá-lo antes
que uma pluma e uma língua para escrever e para falar Dele.
Senhor, tu podes dar-me ou um ou outro. É o que espero de tua
infinita bondade. O nome de Jesus é tão cheio de santidade
que não seria necessário senão pronunciá-lo uma só vez
dignamente para ser do todo santo. Se todos os pecadores que
existem, na terra e no inferno, pudessem pronunciá-lo uma só
vez devidamente, destruiriam neles o inferno do pecado e
estabeleceriam em si um paraíso de santidade.
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ORAÇÃO FINAL:

Quem não queria amar-
te, Bom Jesus? Quem não
desejaria amar cada dia
mais uma bondade tão
digna de amor? Meu
Deus, minha vida e meu
tudo: nunca me cansarei
de dizer-te que desejo
amar-te da maneira mais
perfeita e tanto o desejo
que, se fosse possível,
queria para isto que meu
espírito se convertesse a
uma aspiração: minha
alma em desejo, meu
coração em suspiro e
minha vida em ânsia
veemente. (O.C. I, 385)

PARA A REFLEXÃO
PESSOAL : 

Leia o texto de São Paulo a
os Gálatas (2,20) e
interiorize:
1. Que significa JESUS para
minha vida?
2. De que maneira vivo a
vida de Jesus em mim?
3. Criar uma oração de
amor a Jesus.


