
A expressão “estados e mistérios de Jesus” segue sendo

bem misteriosa! De que falamos, então, quando tocamos o

mais precioso dos tesouros da pedagogia espiritual de São

João Eudes? 

“Cada circunstância da vida do Filho de Deus é um mistério

e a cada mistério corresponde um estado do Verbo

Encarnado, que toma seu valor na encarnação” (Louis

Cognet). Habitualmente utilizamos a expressão “mistérios”

quando oramos o Rosário e seus vinte mistérios, mas, para

falar a verdade, seu número não está limitado, posto que

são todas as circunstâncias vividas pelo Verbo Encarnado.

Notemos que a ideia de mistério não remete a algo que

está escondido, mas sim, pelo contrário, ao que está

desvelado. Quanto ao estado, “é a atitude interior de Jesus

em cada uma das circunstâncias de sua vida terrestre ou

gloriosa, «considerada como uma realidade eterna na

medida em que esta vida é assumida por uma pessoa

divina»” (Louis Cognet).
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Há, pois, por uma parte, os mistérios como o conjunto do que é vivido pelo Verbo feito carne

em sua humanidade semelhante à nossa, e os estados que são revelados nestas

circunstâncias históricas as quais, segundo as palavras de São João Eudes, são “o principal,

o fundo, a substância, a vida e a verdade do mistério”. Bérulle o explica em uma bela

fórmula: “Os mistérios de Jesus Cristo sucederam em algumas circunstâncias, continuam e

estão presentes perpetuamente de outra maneira. Sucederam quanto à execução e estão

presentes quanto a sua virtude, e sua virtude não passa jamais, nem o amor passará jamais

do qual estão cheias”. Há precisamente um pequeno exercício que devemos fazer em nossa

compreensão:  Jesus é o Homem-Deus, que une em sua pessoa o tempo e a eternidade; o

que Ele tem vivido no tempo e o que nos é transmitido pelos testemunhos têm um valor

eterno, não somente como um exemplo que há de seguir, senão como uma graça que tem

de receber. É Cristo Jesus quem se forma em nós dado que a graça atuante em nossa vida

não é a “graça em geral”, senão a graça da qual Jesus tem vivido. Por exemplo, ao

contemplar Jesus em sua atenção com a viúva, que dá sua oferenda no Templo (cf. Lc 21, 1-

4), não é a atenção em geral, senão a atenção de Jesus, e é precisamente esta atenção do

Senhor que queremos e o que recebemos por um dom incrível da graça. 

O caminho espiritual no qual São João Eudes inicia seus leitores é a comunhão com os

estados e mistérios do Verbo Encarnado. A pedagogia que utiliza é passar pela meditação

dos mistérios para chegar à graça que desvelam e que transmitem. A humanidade de Jesus

Cristo é o acesso a sua divindade. Posto que estamos unidos a Cristo pela humanidade do

Verbo, passamos por Ele para chegar a Deus e comungar com a vida divina oferecida

gratuitamente. O caminho espiritual passa pela contemplação dos mistérios de Jesus, do

qual temos conhecimento nas Escrituras. Assim a Bíblia, que contém a Palavra de Deus, está

no centro do caminho pedagógico de São João Eudes. A encarnação histórica da Palavra

eterna meditada hoje no Espírito Santo nos comunica a graça eterna que repousa sobre o

Filho de Deus.
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Cada mistério da vida de Jesus encerra infinidade de maravilhas.
Mas há sete principais que devemos considerar e honrar porque te
darão grande luz, abertura e facilidade para ocupar-te dos mistérios
de Jesus.

A primeira é o corpo o exterior do mistério (detalhes). Por exemplo, o
que sucedeu exteriormente no nascimento de Jesus, como a
desnudez, a pobreza, o frio, a impotência e pequenez, as fraldas,



o tempo que passou no presépio, sobre a palha, entre o jumento e o boi, suas
lágrimas e gemidos infantis, os movimentos de seus pés e mãos, o primeiro uso
de seus olhos, de sua boca e demais sentidos, o descanso no seio de sua Mãe e
o alimento que dela tomou, os beijos e caricias que recebeu dela e de São José,
a visita dos pastores e tudo o que sucedeu no presépio e na noite do
nascimento do Filho de Deus.

De igual maneira o que sucedeu exteriormente no mistério da encarnação, da
circuncisão, da apresentação no templo, da saída do Egito, da paixão e de
todos os demais estados e mistérios. As palavras, feitos e padecimentos
exteriores, da parte do Filho de Deus ou das personagens angélicos e humanos
presentes nos mistérios de Jesus. E se o Filho de Deus se dá o trabalho de
aplicar seu Espírito a contar nossos passos e os cabelos de nossa cabeça, de
anotar em seu Coração e conservar em seus tesouros as mais pequenas ações
que fazemos por Ele para honrá-las eternamente no céu, como não temos de
considerar, adorar e glorificar com sumo cuidado os mínimos detalhes de sua
vida e seus mistérios? Porque tudo seu é grande e admirável e merece honra e
adoração infinitos. 

A segunda é o Espírito o interior do mistério. Quer dizer, a virtude, o poder e a
graça próprios de cada um deles; como também os pensamentos, intenções,
afetos, sentimentos, disposições e ocupações interiores que o acompanharam.
Em uma palavra, o que sucedeu no Espírito, no coração, na alma santa de Jesus 
-quando realizava esses mistérios - e nos espíritos e corações dos que
participaram desses momentos. Por exemplo, o que teve lugar interior na
encarnação, no nascimento, na paixão e demais mistérios do Filho de Deus: os
pensamentos de seu Espírito, os afetos e sentimentos de seu Coração as
disposições de humildade, de caridade, amor, submissão, mansidão, paciência e
demais virtudes com que realizou seus mistérios.

Suas ocupações interiores em relação com o Padre eterno, com si mesmo, com
seu Espírito Santo, com sua santa Mãe, com seus anjos e santos, com todos os
homens em geral e com cada um de nós em particular, como também o poder, a
virtude e o Espírito de graça que encerro nesses mistérios. A tudo isso chamo o
Espírito, o interior e como a alma do mistério.

Esse Espírito é o que antes de tudo devemos considerar e honrar. Porque Ele
constitui o fundo, a substancia, a vida e a virtude do mistério. O corpo e o
exterior é apenas a certeza, o acessório, a aparência, o acidental do mistério
que é, pelo mesmo, passageiro e temporal. Em troca, a virtude interior e o
Espírito da graça que se encerra em cada mistério é permanente e eterno.
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ORAÇÃO FINAL:

Jesus, meu Senhor! prostrado a teus pés me entrego ao poder de teu divino Espírito e de
teu santo amor. Com a força imensa do mesmo Espírito e a grandeza infinita desse amor,
te adoro, te glorifico e te amo em ti mesmo e nos mistérios e estados de tua vida. 
 
Adoro-te em tua vida divina e eterna no seio de teu Pai; em tua vida temporal na terra
durante trinta e quatro anos; no primeiro instante desta vida; em tua santa infância; em tua
vida escondida e laboriosa: em tua vida de tratamento com os homens, quando vivias e
caminhavas visivelmente na terra e na que levas ainda conosco na santa Eucaristia. 
 
Adoro-te em teus sofrimentos exteriores e interiores e no último instante de tu vida mortal;
em tua vida gloriosa e celestial: na vida que tens em tua santa Mãe e em teus anjos e
santos do céu e da terra. 
 
De maneira geral te adoro, te amo e glorifico nos demais mistérios e portentos conteúdos
na vastidão sem limites de tua vida divina, temporal e gloriosa. (O. C. I, 438)

PARA REFLEXÃO PESSOAL (SE PODE LER OS TEXTOS DE:
FILIPENSES 2, 5-11 E SÃO LUCAS 1, 26-38)

1 - Durante este mês me deterei a contemplar o mistério da Encarnação do Filho de Deus: que
sucedeu exteriormente Nele?
2 - Que sucedeu interiormente? Quer dizer, que sucedeu no Espírito, no coração, na alma santa de
Jesus quando realizava esse mistério?

Por isso dizemos que os mistérios de Jesus não são coisas do passado, pois são sempre

atuais, por seu Espírito, seu interior, sua verdade e sua sustância. Ainda que, para falar a

verdade, também segundo o corpo estão presentes ante Deus, em virtude de sua

eternidade, na qual não há passado nem futuro, já que tudo está presente a seus olhos.
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