
Oração Eudista Compartilhada – 19 de Julho de 

2021 

 

Irmãos e irmãs associados, amigos, colaboradores e apoiadores dos 

eudistas, seus irmãos e irmãs da ITÁLIA os cumprimentam 

fraternalmente em Jesus e Maria. 

Estamos felizes em compartilhar com todos vocês a Oração Eudista 

deste mês. 

Introdução: Todos nós vimos de um período muito difícil; o 

Coronavirus testou nossos sentimentos, abalou nossa segurança, criando reações à pandemia global 

que mudaram nossos hábitos, ocasionando perplexidade e preocupação. 

Analisando os medos deste tempo, confiamo-nos cada vez mais ao Sagrado Coração de Jesus e 

Maria, a São João Eudes, para que todos possamos nos sentir sustentados pela Fé, por Maria, por 

Jesus, pela Família de cada um de nós, em seu próprio país. 

Temos o prazer de anunciar o crescimento próximo dos Associados Italianos, com um grupo Palermo, 

e confiar em suas orações. 

Ó Jesus, me basta saber que sempre tu és Jesus, 

Ó Jesus, sê sempre Jesus e eu serei sempre feliz, 

Em tudo que eu possa viver. 

 

Mateus 11:25-30 

"Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: “Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. 26.Sim, Pai, 

eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. 27.Todas as coisas me foram dadas por meu Pai; 

ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o 

Filho quiser revelá-lo. 28.Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. 

29.Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração 

e achareis o repouso para as vossas almas. 30.Porque meu jugo é suave e meu peso é leve." 

 

 



Salmo 89 

Senhor, você tem sido um refúgio para nós. 
De geração em geração. 
Antes que as montanhas fossem geradas, 
E a terra e o mundo nasceram, 
Da eternidade a eternidade, Você é Deus. 
 
Você faz pó de homem novamente, 
E você diz: "Voltem, filhos de homens." 
Por mil anos diante de Seus olhos 
Eles são como ontem que já aconteceu. 
E como uma vigília da noite. 
 
Você os varreu como uma torrente, eles são como um sonho; 
sem como a grama que no verde da manhã; 
por as flores da manhã e verdes; 
ao anoitecer murcham e secam. 
 
Porque nós fomos consumidos com Sua ira, 
e por sua fúria fomos perturbados. 
Você colocou nossas iniquidades antes de você, 
Nossos pecados secretos à luz de Sua presença. 
 
Pois para sua fúria eles recusaram todos os nossos dias; 
para cair nossos anos como um suspiro. 
Os dias de nossas vidas chegam a setenta anos; 
E em caso de maior vigor, para oitenta anos. 
Em suma, seu orgulho é apenas trabalho e arrependimento, 
Porque logo acontece, e nós voamos. 
 
Quem conhece o poder de Sua ira, 
e sua fúria de acordo com o medo que é devido a Você? 
Ensine-nos a contar assim nossos dias, 
que vamos trazer sabedoria para o coração. 
 
Volte, Senhor; por quanto tempo? 
E tenha pena de Seus servos. 
Leve-nos para fora de manhã com Sua misericórdia, 
e cantaremos com alegria e nos alegraremos todos os dias. 
 
Regozije-se de acordo com os dias que você nos afligiu, 
E aos anos em que vimos adversidades. 
Manifeste seu trabalho aos seus servos, 
e Sua Majestade para seus filhos, 
e que a graça do Senhor seja nossa. 
 
Confirma, portanto, sobre nós o trabalho de nossas mãos; 



Se, o trabalho de nossas mãos confirma. 
 

Tempo de serenidade e paz na alma 

A temporada de VERÃO começa, o que é para todos um tempo de descanso e férias do trabalho, 

vamos levar primeiro em nossos corações uma GRANDE GRATIDÃO a Jesus e Maria, que nos 

protegeram e continuam a fazê-lo para sair desta tempestade do vírus e todas as dificuldades de 

nossas vidas. Estamos nos preparando para acalmar nossa ALMA, nossos CORAÇÕES, para nos 

enchermos de coisas bonitas e essenciais, para ver o futuro com novos e confiantes olhos, 

conscientes das fraquezas humanas e que nas sociedades mais avançadas pouco é necessário para 

"perturbar comunidades inteiras, países inteiros"; certezas e poder podem facilmente cair, e 

redescobrimos que precisamos do apoio de pessoas comuns, geralmente esquecidas, que não 

aparecem nas manchetes de jornais e revistas e que escrevem hoje os fatos decisivos de nossa 

história: médicos e enfermeiros, faxineiros, vigias, transportadores, policiais, voluntários, padres, 

religiosos e muitos outros que entenderam que "ninguém é salvo sozinho".  

Diante do sofrimento, onde o verdadeiro desenvolvimento de nossos povos é medido, descobrimos 

e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus: "Que todos sejam um só". Sentimos, portanto, 

perto de um Coração que Jesus e Maria adorados por São João Eudes como fonte de serenidade, 

esperança e vida para TODOS. 

Oração final 

Espírito de Deus, Presente do Pai, Você é o Espírito do nosso espírito, o Coração do nosso coração. 

Você está sempre conosco e dentro de nós.   

Abençoado seja para sempre para tantas maravilhas! 

Espírito de Jesus, dom do Pai, nos ajude a combater o mal que nos afasta de Você e a escolher a 

Nova Vida através de Jesus. Faça-nos crescer na felicidade de sermos filhos de Deus, irmãos e irmãs 

de Jesus Cristo. 

Amém. 

Abençoado seja para sempre para tantas maravilhas! 

 

 

(Gratidão pela tradução da Associada Eudista Carolina Oliveira) 


