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ORAÇÃO COMPARTILHADA DE NOVEMBRO/2020 

 

No final deste mês, entraremos em um novo ano, considerando o ritmo que a Igreja nos oferece 
na liturgia.  E, apesar do estado de pandemia que aflige a todos na Terra e impõe restrições de 
saúde dolorosas e parecem intermináveis, o tempo voa.  Agora este tempo é de Deus, dado para 
cumprir as missões da nossa vida pessoal, para que na Igreja continuemos a obra do Senhor para 
tornar este mundo melhor e digno da salvação que nos é concedida, e para que a Congregação 
cumpra fielmente sua missão: trabalhar no coração de todos aqueles que se inspiram no carisma 
evangélico de São João Eudes. 

Nós, na Congregação de Jesus e Maria, estamos recebendo um primeiro Diretório Geral de 
Associados, uma ferramenta que fortalece nossa comunidade na fé, na esperança e na caridade.  
Agora, temos tempo para implementá-lo. Juntos, no início deste momento, podemos recitar a 
oração que homenageia Jesus e Maria e pedir que, com a sua benção, sejamos confirmados no 
seu amor: 

“Amoroso Coração de Jesus e Maria, à sua misericórdia confiamos este Diretório, fruto de 
colaboração, generosidade e clarividência dos membros associados, amigos e colaboradores de 
sua Família Eudista, espalhados por todo o planeta, de onde eles elevam até Você nossa 
gratidão, nossa alegria, nosso orgulho. 

Filhas e filhos de nosso Pai, pela graça de nosso batismo caminhamos pelas estradas às vezes 
pedregosas de nossas vidas, iluminadas pela palavra ardente de amor e pelo vibrante 
testemunho evangélico de São João Eudes, seu servo e modelo que nos inspira. 

Também rezamos para que seu carisma mude o curso de nossas vidas, que apoia nossa missão 
na Igreja e no mundo para que o reino de amor, paz e justiça venha em favor de nossos irmãos, 
aos quais Tu és, Senhor, tão apegado. 

Esta compilação, cuja implementação o Espírito Santo nos confia, nos associa ao seu projeto de 
salvação do qual é dono, inspirador e guia, baseando as bem-aventuranças que Jesus nos dá 
como seu próprio Diretório, com o único propósito de melhor nos acompanhar pelos caminhos 
do seu Coração. 

Ela nos convida à unidade, à fraternidade, à celebração na oração e à perfeição de nossa vida, 
que nunca é tão digna aos seus olhos, mas sim quando o próprio Jesus é formado em nós e nos 
transforma n'Ele. 

Viva, reine em nós, conforte-nos nas provações, guie-nos por meio do caminho da perfeita 
imitação do seu Coração cheio de misericórdia. Continue os esforços dos obreiros do seu Reino 
pelo qual usamos o avental de servo, como fiéis discípulos missionários de suas Boas Novas, de 
acordo com o seu Coração, hoje e todos os dias que virão.” 

AMÉM! 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO À LUZ DA PALAVRA DE DEUS 
  
“Os homens de hoje precisam mais de testemunhas do que de professores. E quando seguem 
os professores, é porque são testemunhas” (Paulo VI, Evangelii nuntiandi, 1975). 

Nos caminhos que percorremos, encontramos pessoas que nos inspiram com motivos para 
melhor cumprir nossa missão e para garantir que o tempo que nos foi concedido seja cheio do 
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Espírito de Jesus. Todos nós sabemos que temos uma missão a cumprir, não podemos perder o 
nobre ideal exigido pela própria natureza do compromisso associativo. Que tal seguir o exemplo 
do Bom Samaritano e nos perguntar até que ponto ele é uma testemunha da compaixão que 
Jesus nos pede para praticar? 

 
LEITURA DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO DE ACORDO COM LUCAS 10, 30-37 
  
Agora que o texto foi lido, isto é o que oferecemos (compartilha em grupo): 
 
1. Expresse a palavra que mais chamou sua atenção ao ouvir o texto (não é necessário justificar). 
2. Cite o personagem da parábola que mais chamou sua atenção e diga por quê. 
3. Releia o texto do Evangelho à luz da sua experiência pessoal. 
4. Como esse processo se expressa na parábola de São Lucas? Como o samaritano é uma 
"testemunha compassiva"? 
5. Como fazemos a ligação entre o enfoque desse samaritano e ser uma "testemunha" na vida 
de minha família associativa? 
 
ORANDO COM SÃO JOÃO EUDES 
  
“Devemos exercitar-nos em olhar para Jesus em tudo e tê-lo como único objetivo de todos os 
nossos exercícios de piedade e de todas as nossas ações, imitando sua vida, estados, mistérios, 
virtudes e ações. Porque ele é, em suma, o grande tudo de tudo o que existe: ele é o ser de 
todos os seres, a vida de tudo que vive, a beleza do belo, o poder do poderoso, a sabedoria dos 
sábios, a virtude dos virtuosos e a santidade dos santos. E não fazemos nada que Ele não tenha 
feito neste mundo, e é isso que devemos imitar ao realizar qualquer um de nossos atos. Desta 
forma, saturaremos a nossa compreensão da mentalidade de Jesus, pensando nEle e meditando 
nEle, O reconheceremos como Rei e Senhor do nosso espírito e das faculdades superiores da 
nossa alma” (O.C., I, 273). 
  
 ORAÇÃO FINAL 
 
"Virgem e Mãe Maria, 
você que, movida pelo Espírito, 
acolheu a palavra de vida 
na profundidade de sua humilde fé, 
totalmente rendida ao Eterno, 
ajuda-nos a dizer nosso "sim" 
antes da urgência, mais imperativo do que nunca, 
para fazer ressoar as Boas Novas de Jesus. 
Você, cheia da presença de Cristo, 
trouxe alegria para João Batista, 
fazendo-o exultar no ventre de sua mãe. 
Você, abalada de alegria, 
cantou as maravilhas do Senhor. 
Você, que foi plantada antes da cruz 
com fé inabalável 
e recebendo o consolo alegre da ressurreição, 
reuniu os discípulos esperando pelo Espírito 
para que nascesse a Igreja evangelizadora. 
Obtenha-nos agora um novo ardor do ressuscitado 
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para levarmos o Evangelho da vida a todos, 
vencendo a morte. 
Dê-nos a santa audácia de buscar novos caminhos 
para que alcance a todos 
o dom da beleza que não se desvanece. 
Vós, Virgem da escuta e da contemplação, 
mãe do amor, esposa do casamento eterno, 
intercede pela Igreja, da qual tu és o mais puro ícone, 
para que ela nunca feche ou pare 
em sua paixão por estabelecer o Reino. 
Estrela da nova evangelização, 
ajuda-nos a brilhar no testemunho de comunhão, 
de serviço, de fé ardente e generosa, 
de justiça e amor pelos pobres, 
para que a Alegria do Evangelho 
alcance os confins da terra 
e nenhuma periferia seja privada de sua luz." 
 

(Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, 288) 
 
Com os melhores votos de Advento, da Família dos Associados Eudistas de Quebec (Canadá) 


