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«TEM QUE EXAGERAR NO AMOR» 
O DOM QUE NASCE DA EUCARISTIA 

 
 

O amor, porém, não é, senão, exageração. 
Exagerar é superar a lei.  

Pois bem, o amor deve ser exagerado. 
(31 de outubro de 1867, PR 124) 

 

 
OBJETIVO: 

Escutar o Pe. Eymard 
O que nos disse? O que nos diz? 
  

Introdução 

Premissa histórica: 

Como chegamos até aqui? 

 “Da fração do pão – Dom de si – missão”. 
«Te propomos formar parte de uma „pequena‟ família religiosa universal, onde 
cada membro, animado pela paixão pela Eucaristia, Sacramento do Amor de 
Deus, é conduzido, como o foi para S. Pedro Julião Eymard, até o dom total de si 
mesmo e partilhar essa paixão com irmãos e irmãs leigos, para propor ao mundo, 
com audácia e criatividade, a vida na Eucaristia». 

 

“A renovação” solicitada pela Igreja a todos os institutos religiosos: uma 
autêntica “refundação”. A Regra de Vida (1 de agosto de 1984), 

Capítulos Gerais XXIX (1981) – XXX (1987) – XXXI (1993)   Assimilar 
a nova visão da RV, relançar nossa Missão SSS (Projeto Missão) como 

resposta às necessidades da Igreja e do mundo; inaugurar um novo 
estilo de vida fraterna. 

A partir do XXXII Capítulo Geral (1999), a atenção fixou-se na 

Espiritualidade, e a reflexão se desenvolveu sobre a Espiritualidade 
eucarística (receberá o nome de Espiritualidade Eucarística Renovada). 

Por que? 

Desde o momento em que os elementos expostos foram assimilados, 
viu-se a exigência de oferecer uma visão unitária, para harmonizar 

todas as dimensões de nossa identidade e de nossa missão: vida 
fraterna, de oração e de serviço. 

A Espiritualidade eucarística em uma comunidade de irmãos, que 

conjuga, com harmonia, as exigências da fraternidade, da oração e do 
serviço. Os Capítulos XXXIII (2005) e XXXIV (2011) continuaram nesta 

mesma linha1. 

                                                           
1
 O XXXIV Capítulo Geral (2011) relançou a espiritualidade eucarística com a imagem dos discípulos-

apóstolos que partem do Cenáculo para retornarem ao Cenáculo. 
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E agora: 

A reflexão sobre o dom de si do Fundador se propõe a consolidar essa 

harmonia de vida que a Espiritualidade Eucarística Renovada trouxe, e 
a caracterizar o que somos e o que fazemos com essa experiência 
espiritual do nosso fundador, que deve chegar a ser, cada vez mais, 

também nossa. 

O dom de si está no coração da experiência humana e espiritual de Pe. 
Eymard, e o dia 21 de março de 1865 adquiriu a forma do voto da 
personalidade. 

Tudo começou pela mesma questão que Paulo dirigiu ao Senhor (Cf. At 

22,10), e que encontrará sua resposta no dom de si, por amor: 

 “Senhor, que queres que eu faça?”. 

Tenho que morrer para mim mesmo. Ou melhor, que me entregue totalmente a 

Nosso Senhor... (25 de janeiro, NR, 44,4) 

 

Reflexões de Pe. Salvi em torno ao dom de si relacionado à Eucaristia, à 

adoração, à vida consagrada e à missão SSS. Tudo isso destacando os 
textos do Retiro de Roma de 1865. 

 

1. Eucaristia e dom de si 

“Cada membro, animado pela paixão pela Eucaristia, Sacramento do amor de 
Deus, é conduzido, como São Pedro Julião, ao dom total de si mesmo e da fração 
do pão”. 

 

A chave de leitura: o mistério pascal: 

Força transformadora e dinamizadora: a vida nova nasce de sua 

morte, do dom que ele faz de si mesmo. 

A Eucaristia nos situa, cada vez mais profundamente, nessa dinâmica 
de morte-vida. 

 O dom de sua personalidade – a participação plena no mistério da 
cruz? A afirmação “Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim” (Gal 

2,20). 

 

Um centro de vida 

 Este centro de vida e de amor é Cristo, e Cristo da Eucaristia. 

“Nosso Senhor que ser o centro da união de seus discípulos, de mim mesmo 

[...]. 

Permanecer em meu amor. O que significa permanecer no amor de Jesus 

Cristo? É fazer dele seu centro de vida. Agora, esse centro deve ser a 

Eucaristia, ali está Jesus”. (NR 44,80) 
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 Não basta falar da Eucaristia, anunciá-la, fazer com que os demais a 
conheçam. 

 Como entrar nesse centro de vida? Qual é a condição? O dom de si. 

 

O Reino de Deus em nós 

Eis aí a grande luz do meu retiro, a de compreender essa verdade: o Reino de 
Deus está no vosso meio [ou dentro] de vós [Lc 17,21]. (NR 44,82) 

 

Padre Eymard tem uma compreensão lúcida de tudo isso. 

 Jesus é modelo de obediência à vontade de Deus. 

 É o reino de Deus em si.  (23 de fevereiro, NR 44,60). 

 

Daí provém a certeza do que Deus quer cumprir em sua vida, de uma 
maneira verdadeira e profunda, total e consciente. 

Qual é o lugar desse encontro, dessa união? Onde está o quarto 
nupcial? É ele mesmo! 

 Sou eu. É em Jesus Cristo onde se faz a união. Permanecei em mim [Jo 15,4]. 

 É Jesus Cristo em mim que tem o exercício, a virtude dessa união.    
São Paulo: Cristo vive em mim [Gl,2,20]  - em mim, está claro. (NR 44, 126) 

 

Veja como a Eucaristia não é, nem mesmo, o “lugar” da união, senão 
que somos nós mesmos. Graças à Eucaristia, Jesus nos deu a 
possibilidade de realizar, em nós, o Reino de Deus. 

 Nosso Senhor vem sacramentalmente até nós para viver aí espiritualmente. 

 O sacramento é o invólucro que o encerra.  
 

Um centro de amor. Nisso se inspira Pe. Eymard (cf. Evangelho de 
João). 

A teologia do ágape desse novo amor. É nisso, sobretudo, que se 
inspirará Pe. Eymard. 

João nos apresenta esse amor através de cinco passagens, 
estreitamente unidas entre si. 

1) Deus é amor e foi ele quem nos amou primeiro2. 2) Esse amor se 

manifesta ao máximo e em sua plenitude, em Jesus Cristo3. 3) O amor 
de Jesus por seu Pai encarna-se em sua vida de Filho obediente à sua 
vontade, porque seu Pai o ama. 4) Esse amor se expressa no dom de si, 

                                                           
2
 “E nós, que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E ele amou 

primeiro. Deus é amor (ágape): quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele” 

(1Jo 4,16).  
3
 “Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para 

que tenhamos a vida por meio dele. 10 Nisto consiste o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi 

ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados” (1 Jo 4,9-10).  
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que encontra seu cume em sua morte na cruz, onde seu amor é um 
dom puramente gratuito, sem necessidade de uma recompensa. 5) O 

cristão tem o dever de viver e compartilhar com os demais o amor 
(ágape) de Deus em Cristo, fazendo-se dom de si. Eis o verdadeiro 
horizonte, o sentido pleno para o homem, que encontra assim, sua 

liberdade e sua verdade.  

Uma Eucaristia que não se traduz em amor concretamente praticado, 

continua sendo, em si mesma, inacabada. 

Nos escritos de Pe. Eymard o termo amor e o verbo amar são os mais 
frequentes (umas 19.000 vezes) 

Padre Eymard chegou ao dia fatídico de 21 de março de 1865 com uma 
série de reflexões sobre o amor, o amor que Deus manifestou ao longo 

de sua vida, revelado em Jesus, e que se perpetua na Eucaristia. O dia 
14 de março inaugurou a última parte do itinerário que o conduziu ao 
dom de si, que ele expressa no voto da personalidade. 

Conclusão: O amor! Essa é a minha lei, meu caminho; minha virtude, minha 

força, meu gozo, minha felicidade, minha vida, minha morte, meu céu! Amém!  
(18 de março, NR 44, 111) 

 

A vida que nasce da morte 

O dia que precede ao dom de si foi assinalado pelo sofrimento e pela 
cruz: “Ofereci as três cruzes de hoje que sufocavam meu coração e 
rompiam minha alma” (20 de março, NR 44, 117). Trata-se da lentidão 

com a qual avançava sua solicitação ao Vaticano para adquirir o 
Cenáculo, do comportamento de Pe. de Cuers, e das dificuldades que 
viviam as Servas do Santíssimo Sacramento. Nesta mistura de amor e 

cruz, Deus o conduz ao passo decisivo rumo ao que espera dele. 

Jesus não morre por um ideal, senão por obedecer a seu Pai. Para ele a 

cruz não é uma opção de afirmação pessoal, mas sim um despojamento 
e um fracasso. 

Jesus, por amor, faz seu o projeto de Deus através da negação de seus 

projetos e de suas aspirações. É um itinerário para fazer o 
esvaziamento, a kenosis, o rebaixamento (cf. Fl 2,6-11), um 

despojamento que passa pelo sofrimento, o abandono e a morte de cruz, 
a morte mais ignominiosa e violenta, a morte daquele que – 
humanamente – vê o fracasso de todos os seus projetos, incluído o de 

ter o apoio de Deus. 

Essa morte é como um “êxodo”, que abre a porta à vida nova, na “terra” 
de Deus – “terra” do amor puro – que coincide com o abandono 

supremo de sua vontade. 

O segredo e a fecundidade da morte de Jesus encontram-se em seu 

despojamento supremo, e a partir desse despojamento pessoal floresce 
a ressurreição.  
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O acontecimento da cruz e da morte é um nascimento, uma passagem 
da morte para a vida. 

A Eucaristia é um anúncio deste mistério pascal (“Anunciamos, Senhor 
a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição...”). Ela celebra a 
fidelidade de Jesus, que fez seu o projeto de seu Pai, e ele nos oferece a 

possibilidade compartilhar sua experiência para viver nossa vida com 
ele, nele e por ele. 

 

21 de março de 1865 

Consciente de sua missão de Fundador, diz ele de si mesmo: 

Tenho sofrido muito por meus defeitos; não, porém, pelo amor de Deus e por 

sua glória. “Eu tenho sido enfermo e não soldado. A Sociedade também está 

sempre nas dores latentes do parto. Seu espírito não é vigoroso, seus membros 

não são fortes e unidos, seu crescimento não é positivo. Ela se mantém sobre a 
água. Vegeta. (NR 44,118) 

 

Agora ele está disponível a qualquer sacrifício necessário para que essa 
criatura tome raízes. Também sente-se abandonado, como Cristo.  

Meu Deus! Eis-me aqui, com Jesus no Jardim das Oliveiras. Vós quereis que 

todos me abandonem? Que todos me rechacem? Que ninguém me reconheça 
mais? Que eu seja como uma carga, um estorvo e uma humilhação? Aqui estou 
eu, Senhor. Queima-me, corte-me, elimina-me, humilhe-me. Só me dê hoje seu 

amor com sua graça, e amanhã, a cruz com a provação. Mas deixe-me ser vosso 
escabelo, que estais presente na hóstia santa. (21 de março NR 44,118) 

 

Deus está a ponto de conduzi-lo ao sacrifício, ao dom de si, por amor. E 
isso é o que Deus faz. 

 

O dom de si nasce da Eucaristia  De uma maneira nova, Cristo é 
agora seu centro de vida, centro de amor, fonte e alimento do dom de si 

mesmo. É a isso que nos leva a Eucaristia. 

O itinerário espiritual pelo qual Deus conduz Pe. Eymard é como a obra 
paciente do escultor, que, progressivamente, elimina a matéria 

supérflua para fazer surgir sua obra em todo o seu esplendor. 

 No marco da celebração da Eucaristia, esse passo pascal pela morte, 
assim mesmo para que Cristo viva nele, esse renascimento, essa 

transformação, esse êxodo, tuto isso chega graças à Eucaristia 
(COMUNHÃO). 

Pe. Eymard fez o voto da personalidade durante a ação de graças. Uniu 
a experiência do mistério pascal de Cristo à possibilidade de que o 
Senhor viva nele, graças à Eucaristia: “Como o Pai, que vive, me enviou, 

e eu vivo pelo Pai, do mesmo modo o que me come viverá por mi”. 
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O dom de si é o fruto da Eucaristia, nasce da comunhão com Cristo e 
expressa a obra do Espírito, que nos transforma no corpo e no sangue 

de Cristo!4  

Ao final, fiz o voto perpétuo da minha personalidade a Nosso Senhor Jesus 

Cristo, nas mãos da Santíssima Virgem e de São José, sob o patrocínio de S. 
Bento (sua festa): Nada para mim, como pessoa; e pedindo a graça essencial, 
nada para mim. Modelo: a Encarnação do Verbo. 
Este voto deve ser o maior, o mais santo de todos os demais, porque é o voto do 

eu e do eu livre do voltar a entregar-se sempre. (21 de março, NR 44, 120) 

 

Essa última passagem nos mostra toda a força dinâmica desse dom, 
que deve renovar-se continuamente: cada vez que comungamos com o 

corpo e o sangue do Senhor, nos envolvemos com sua vida de um modo 
cada vez mais adulto e consciente. 

Eis-me aqui, ó alma minha: vós sereis os membros, as faculdades de Jesus 

Cristo, para que ele viva e atue em tudo, para a glória de seu Pai. (21 março, 

NR 44,120) 

 

Eis aqui o dom de si, que se expressa no voto da personalidade e que 
Pe. Eymard chamará: “meu novo voto” (cf. 22 março, NR. 44,121). 

Essa vida de santidade do dom de si é para todo mundo, para cada 

cristão, sem ser uma prerrogativa exclusiva dele mesmo ou de suas 
congregações religiosas. A partir da Eucaristia, cada um é chamado a 

viver o dom de si, segundo sua própria situação de vida. 

Se compreenderdes bem este pensamento, começareis na piedade um caminho 

novo, não em si, porque quem conhece a Nosso Senhor, sabe que deve ser 

perfeito, estar absorvido por ele, porém, novo na prática [...] 
O reconhecimento não somente ao que se tem, senão a si mesmo. Essa é, pois, 

vossa virtude. (11 de Agosto de 1867, PR,111,2) 

 

2. Adoração e dom de si. 

«Cada membro, animado pela paixão pela Eucaristia, Sacramento do amor de 
Deus». 

 

Uma questão decisiva: Por que a adoração eucarística também é 
importante para Pe. Eymard, a ponto de torná-la um compromisso 

prioritário? 

 

 

 

                                                           
4
 “O efeito próprio que produz a Eucaristia é a transformação do homem em Deus: sua divinização” (S. 

Tomás de Aquino, sent. IV, dist. 12, q. 2,a.l.). “Pois „a participação do corpo e sangue de Cristo não faz 

outra coisa senão transformar-nos naquilo que tomamos” (LG 26).  
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Uma resposta adaptada às necessidades da época 

No tempo de Pe. Eymard a adoração eucarística – sobretudo na França 

– tinha uma difusão e um êxito extraordinários. Nasceram congregações 
e associações dedicadas à adoração, em particular, para a reparação. 

Neste contexto, Pe. Eymard estava também convencido de que esse 

fenômeno é um sinal dos tempos, uma resposta às necessidades da 
época: a adoração eucarística era um convite aos crentes, para 
reencontrarem em Jesus Cristo o centro de sua fé. E para os não 

crentes, a possibilidade de reencontrarem Cristo presente entre nós: 
“Eles sabem somente que é seu vizinho, seu amigo e seu Deus” (PG 

241,4)5. Dito de outra maneira, a adoração era uma forma de 
evangelização! 

 

A originalidade de Pe. Eymard 

 Abarcar toda a Eucaristia. Uma oração que se realiza no dinamismo 

da celebração, que aprofunde a união com Cristo, vivida na Comunhão, 
que se alimente dos mistérios da vida de Cristo, em harmonia com o 
Ano Litúrgico, que assimile as atitudes dos personagens do Evangelho: 

Maria, José, os magos, a samaritana... 

Neste sentido, sua proposta mais original é a adoração por meio dos 
quatro fins do sacrifício (uma linguagem um tanto distante de nós). No 

entanto, ele traça nesta proposta de oração uma linha contínua entre 
celebração, oração e vida; uma oração que conduz a viver o dom de si 

em união com Cristo, por Cristo, em Cristo6. 

Concretamente, porém, do que se trata?  A visão e a teologia da 
Eucaristia de Pe. Eymard e de seu tempo é a que provém do Concílio de 

Trento (séc. XVI). Em particular – seguindo em nosso projeto – para o 
Concílio de Trento7: 1) a oferta de si que Jesus fez na cruz foi um 

verdadeiro sacrifício (em sentido bíblico); 2) em cada celebração da 
Eucaristia esse sacrifício é revivido e se mostra presente, ainda que sem 
derramamento de sangue. 

No sacramento da Eucaristia, Jesus continua, pois, oferecendo ao Pai 
esse mesmo sacrifício com as mesmas atitudes: um sacrifício de louvor 

                                                           
5
 “O grande mal dos tempos, é que não se procura a Jesus como seu salvador e seu Deus. Se abandona o 

único fundamento, a única lei, a única graça da salvação”.   

“Tenho refletido constantemente sobre os remédios para esta indiferença universal que se apodera de uma 

maneira alarmante de tantos católicos, e eu não encontrei senão um: a Eucaristia, o amor a Jesus 

eucarístico. A perda da fé vem primeiro da perda do amor” (CO 286). 
6
 Fruto de um tríduo pregado em Nantes sobre o Método de adoração através dos quatro fins do 

sacrifício, que foi publicado em 1867 (cf. PO 35). Esse texto teve muito êxito e foi publicado em várias 

línguas.  
7
 A doutrina sobre este aspecto (os fins do sacrifício eucarístico) se encontra no c. 3 da sessão XXII do 

Concílio de Trento. Ela será citada e amplamente exposta na Encíclica de Pio XII, Mediator Dei (20 de 

novembro de 1947). 
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(glorifica ao Pai), de ação de graças (dá graças por seu amor), de 
expiação (toma sobre si os pecados do mundo) e de intercessão (roga 

pela humanidade inteira). 

Esses são os quatro fins do sacrifício. Como metas do sacrifício de 

Cristo, com suas atitudes relativas, com as quais ele viveu, e que vêm a 
ser os quatro momentos da oração de adoração: os dois primeiros 
(adoração – louvor e ação de graças) são relativos ao Pai; os outros dois 

(reconciliação – intercessão) são relativos à humanidade8. 

Em que consiste a intuição original de Pe. Eymard, adaptando essa 

forma e método de oração?  Inserir-nos na vida de Cristo, com uma 
dinâmica transformadora.  

 Lê a presença de Cristo no sacramento exposto para a adoração 

através de uma visão dinâmica: o Cristo da Eucaristia (que é adorado) é 
um Cristo que age. 

 Propõe participar na mesma oração/ação de Cristo, que Pe. Eymard 
(seguindo a teologia do seu tempo) identifica nos quatro fins com as 
atitudes relativas ao seu sacrifício. 

 Contempla o amor de Deus por nós em Cristo e, o que é 
fundamental, leva ao mesmo tempo à ação: deixar-se atrair pelas 
atitudes de Jesus (os quatro fins) para com seu Pai (adoração – louvor e 
ação de graças) e para com seus irmãos (reconciliação – intercessão). 

Não se trata, para nós, de propor de novo a adoração segundo esse 

método, senão de acolher a intuição original de Pe. Eymard. 

Oração da Igreja. Uma oração que faz parte de nossa missão, 

aparentemente oculta, mas fecunda. 

No Retiro de Roma, a intuição original que leva a viver o tempo da 
adoração como um momento de dom total de si. Um convite para 

implicar todo o seu ser. 

Assim é para Sto. Eymard: a adoração deve ser um estado permanente 

de vida. 

Um estado de vida que se concretiza no abandono total ao Senhor e à 
sua vontade, renunciando à própria; é o dom de si, o voto da 

personalidade. 

 Fazer da adoração o eixo de minha vida. 

 Preparar minhas adorações como se prepara uma comida, um discurso solene. 

A alma de minhas adorações: o dom de [si] mesmo, a virtude que honra seus 
rebaixamentos eucarísticos. (2 de maio de 1868, NR 45,16) 

 

 

                                                           
8
 Citação da RV 30: “Nossa resposta a essa presença do Cristo nos faz entrar no dinamismo da Eucaristia, 

por meio de uma oração de adoração, de louvor e ação de graças, de reconciliação e intercessão, como 

Igreja em favor do mundo”.  
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Conclusão 

O amor para com essa forma de oração é um sinal claro de vocação 

eucarística. 

Padre Eymard é totalmente consciente da fadiga e do trabalho 
necessários para apropriar-se dessa forma de oração. 

E ele nos anima. Com efeito, sabemos bem o quão difícil é conseguir 
que essa oração encontre seu lugar na vida dos religiosos e na missão 
de nossas comunidades. 

Me interessa muito que vocês sejam felizes na piedade. Ela é o que lhes 

encoraja [...].  

Caso não chegueis a essa felicidade, eu tenho pena de vocês, pois serão as 
pessoas mais infelizes do mundo [...] Eh, pois, acreditem em mim, ninguém 

poderá nos fazer felizes! [...] 

Servi, pois, ao bom Deus com alegria! Sejam felizes com o bom Deus! (PR 

114,2) 

 

3. Dom de si e vida consagrada 

“Uma pequena família religiosa, universal, onde, cada membro, vive animado 
pela paixão pela Eucaristia, Sacramento do amor de Deus”. 

 

A vida de Padre Eymard foi perpassada por um grande dom: “A maior 

graça de minha vida foi uma fé viva no Santíssimo Sacramento, desde a 
minha infância” (NR 45,3). 

Logo após a sua experiência de alguns anos como presbítero diocesano, 
ele abraçou a vida religiosa marista para, logo em seguida, fundar as 
congregações dos religiosos e religiosas do Santíssimo Sacramento. 

 

 Uma vida religiosa como meio  

Podemos dizer que a compreensão que Pe. Eymard teve da vida religiosa 

é a do seu tempo. O estado de vida consagrada, sobretudo, era 
considerado como um meio para realizar melhor o fim, a missão de uma 

congregação9 (Para a nossa era o serviço à adoração e ao apostolado 
eucarístico). Além disso, a vida religiosa era considerada como um 
estado de vida que garantia, mais facilmente (ver os votos), a salvação 

dos religiosos. Não por uma casualidade que era indicada como “estado 
de perfeição”. 

A vocação religiosa, meus irmãos, é a maior graça que Deus, em sua 
misericordiosa bondade, pôde fazer neste mundo. Através dela, nos tornamos a 

                                                           
9
 Assim nasceram as diversas congregações no século XIX: um primeiro núcleo foi formado por pessoas 

que se juntavam para partilhar um projeto, uma obra de caridade, ou educativa, ou qualquer outra, e logo 

esse grupo assumia os compromissos da vida religiosa como situação ideal para realizar a missão, com a 

liberdade e a devoção que o estado religioso lhes oferecia.  
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família íntima da Santa Igreja. Este é o nome que se dá em Roma a uma ordem 
religiosa: a família. (PR 142,1) 

 

 Aberto a um horizonte novo 

Para além dessa visão que encontramos ao longo da vida de Pe. Eymard 

há também outro filão onde a Eucaristia não é simplesmente o fim, mas 
sim, a força modeladora de uma vida totalmente eucarística e que, 
portanto, abarca os compromissos mais diretamente ligados à vida 

religiosa. 

Essa visão é, certamente, a mais rica e interessante para nós, e 

podemos reencontrá-la, precisamente, a partir da experiência central do 
dom de si, feito durante o Retiro de Roma. É aí, precisamente, onde 
essa nova visão, essa nova perspectiva aparece com toda a sua clareza. 

Trata-se do ponto de chegada de um longo percurso de vida, no qual a 
Eucaristia foi a sua estrela polar. 

A vida religiosa não é outra coisa senão a vivência das virtudes evangélicas ao 
seu fim eucarístico. Ela surge e deve, necessariamente, surgir da divina 

Eucaristia, como deve a ela retornar como a seu fim. (PR 150,14) 

 

 Por amor: que brota da Eucaristia, e parte do amor para praticar as 

virtudes (e não ao contrário). Um amor que impulsiona a deixar tudo 
pelo Senhor (votos), porém, que impulsiona também ao dom de si. É 
isso o que está expresso em nossa Regra de Vida10. 

 

A herança de Padre Eymard 

A vida consagrada não é outra coisa senão um itinerário de 
“configuração ao Senhor Jesus em sua oblação total de si mesmo [...]. 

Um itinerário que permite apropriar-se, progressivamente, dos 
sentimentos de Cristo para com seu Pai”. Esse é o objetivo que está 
contido na Vita consecrata.  

 Durante o Grande Retiro de Roma, em 1965, Pe. Eymard sentiu que 
não bastava ser um apóstolo da Eucaristia, mas sim, que Deus o 

chamava também a ser “memória vivente” da vida de Cristo, 
assimilando seus sentimentos e configurando-se à sua oblação total. 

A comunhão com Cristo na Eucaristia torna tudo isso possível nele, 

com a condição de ter que aceitar essa transformação num abandono 
total, através do dom exclusivo e irreversível dele mesmo.  

                                                           
10

 “Não poderíamos viver a Eucaristia sem estarmos animados do espírito que levou o Cristo a dar sua 

vida pelo mundo. Quando o Senhor anunciou a Nova Aliança aos discípulos, pela doação de seu Corpo e 

de seu Sangue, foi por amor que ele se entregou. Associados à entrega que ele nos fez de si mesmo, 

colocamo-nos a serviço do Reino, realizando a palavra do Apóstolo: „Já não sou eu quem vivo, é Cristo 

que vive em mim‟” (RV 4). 
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Eis aqui uma nova perspectiva para as exigências da vida religiosa para: 
Cristo, que se entrega na Eucaristia e que leva Pe. Eymard ao dom de si 

mesmo, converte-se em ponto de partida, a inspiração, a graça para 
viver sua própria consagração, seus votos, sua relação com os irmãos, 
sua própria missão, como “memória vivente” diante de Cristo. 

  Os compromissos e o estilo de vida evangélica que a consagração 
religiosa exige, não são já os meios para realizar a missão eucarística. 
É, sim, o testemunho do modo de vida de Jesus – castidade, pobreza11 e 

obediência – que ele confiou aos apóstolos durante sua vida, sobretudo 
o que confiou na Última Ceia: “Fazei isto em memória de mim”. 

 

 A Regra de Vida 

Tudo isso está muito bem expresso na Regra de Vida, que soube 

recolher esses aspectos característicos de Pe. Eymard, onde se 
entrecruzam vida consagrada e dom de si. É o número 15 (A profissão 

religiosa), no começo da parte terceira da Regra (Uma resposta radical), 
que apresenta nossa consagração religiosa e os compromissos que 
derivam dela (castidade, pobreza e obediência), nessa perspectiva 

eymardiana: 

Um dom que deve ser renovado periodicamente, através do 
cumprimento da celebração da Eucaristia, do dom que fizemos de nós 

mesmos, quando pronunciamos nossa profissão perpétua12. 

 

Para concluir 

É, portanto, a partir do coração, da Eucaristia, que os votos, a vida 
fraterna, o serviço, o testemunho do mundo futuro adquirem esse 

esplendor particular. Um esplendor que nos pertence: o dom de si de 
Pe. Eymard e o nosso. 

Essa perspectiva dá um sabor, um tom particular à vida consagrada de 
nossas comunidades, chamadas a serem testemunhas da vida que 
brota da Eucaristia.  

Chamados a viver em comunidade eucarística, procuramos, por nossa vocação 

e nossa forma de vida, dar um testemunho mais explícito da vida do Cristo que 
emana desse sacramento. (RV 21) 

 

                                                           
11

 Durante o Retiro de Roma, Pe. Eymard refletiu sobre sua vida religiosa e seus votos. O voto, porém, 

que principalmente ele desenvolve e que reencontramos em muitas meditações é o voto de pobreza; um 

aspecto especialmente importante para nós hoje. Eis aqui algumas dessas reflexões: 19 de fevereiro, NR 

44,50 – 54; 9 de março, RN 44,90,92-93. 
12

 Sobre a relação entre vida religiosa e Eucaristia, cf. F. SALVI, Vita Consecrata de Eucharistia – La 

vida consagrada vista desde la Eucaristía, 1 Agosto 2009,  www.curiasss.net. 
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Isso é o que Pe. Eymard chama de “A vida religiosa eucarística” (NR 
44,69). 

 

4. Dom de si e missão SSS 

“Propor ao mundo, com audácia e criatividade, a vida na Eucaristia”. 

 

«Missão» 

 

Quando falamos de nossa missão, o que entendemos por isso, 
exatamente? Podemos esclarecer a partir da experiência que Pe. 

Eymard viveu com o dom de si e durante os últimos anos de sua vida? 

 

 1ª Dimensão: o anúncio, o testemunho 

Nossa missão a partir dos passos de Pe. Eymard: “Buscou uma resposta 
às necessidades de seu tempo. Encontrou-a no amor de Deus 

manifestado de modo especial no dom de Cristo, em sua Eucaristia. 
Atraído por este amor, revelou-o a seus contemporâneos” (RV 2). 

A primeira dimensão de nossa missão é dar o testemunho dessa nova 

vida, através do nosso modo de ser13. 

 

Um processo difícil 

Nos últimos anos de sua vida São Pedro Julião teve claro a qual espírito 
o destino de suas congregações estariam ligadas para a autenticidade 

da vida, a começar por ele mesmo. Essa tomada de consciência é 
evidente em seus últimos retiros pessoais. 

O que a Igreja espera de nós está mais na ordem do ser do que na 
ordem do fazer14. 

Eis aqui um aspecto de nossa missão, que surge da reflexão desses 

últimos anos sobre a espiritualidade eucarística (renovada): 

Os fiéis cristãos precisam de uma compreensão mais profunda das relações 

entre a Eucaristia e a vida cotidiana. A espiritualidade eucarística não é 

apenas participação à Missa e devoção ao Santíssimo Sacramento, mas abarca 
a vida inteira (Sacramentum Caritatis 77). 

 

 A fecundidade da missão nasce da união com Cristo 

As reflexões que seguem ao voto da personalidade do dia 21 de março 
de 1865 põem em evidência a origem desse novo modo de ser: da união 
                                                           
13

 “A primeira mensagem de nossas comunidades é o testemunho de sua vida” (RV 37). 
14

 “A primeira mensagem de nossas comunidades é o testemunho de sua vida” (RV 37).  
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com Cristo depois de um total abandono. Só essa união torna fecunda a 
missão sob todas as suas formas. 

 

 A árvore e os frutos 

Os frutos da vinha bem enxertados na videira são o sinal de uma 

comunidade eucarística autêntica. A prova de sua identidade. O 
discípulo, o apóstolo, não está chamado a retirar-se a lugares 
reservados ou a oásis de paz... senão que está chamado a escutar o 

grito daquele que sofre, a ver as misérias que afligem as pessoas, a 
sentir a mesma compaixão de Cristo e a participar com ele, nele e por 

ele (nós somos o “seu corpo”), para a construção de um mundo novo, 
livre do pecado. 

 

 Adorar e anunciar 

Não se trata de fazer um confronto entre a contemplação e a ação, a 

adoração e o serviço. Essas palavras de Pe. Eymard – sob um tom um 
pouco militar – devem ser entendidas à luz de sua experiência do dom 
de si por amor. A missão de sua Congregação nasce e se alimenta de 

uma relação nupcial com o Senhor, que se entrega na Eucaristia, nasce 
de uma comunhão de vida profunda, uma comunhão que revela a 

beleza e a medida do seu amor. 

A flor possui, todos os dias, a mesma forma, a mesma cor, o mesmo perfume. 

No céu há, todos os dias, o mesmo canto de glória e de amor. O adorador 

apóstolo, portanto, deve adorar e anunciar Jesus Hóstia todos os dias. (29 de 

março, NR, 136) 

 

Eis aqui uma formulação madura dessa visão mais ampla da missão 

SSS: 

O que Pe. Eymard põe em questão – sobretudo no Grande Retiro de 
Roma – não é o bem que faz através de sua pregação, sua atenção aos 

pobres... senão a qualidade e a intensidade de sua união com Cristo, a 
verdadeira condição para que os frutos sejam seus, que sejam bons e 
não “estragados”, através da busca de si, do êxito da Congregação... Os 

frutos dependem da adesão profunda à vinha. 

 

 Uma missão específica SSS 

Na prática, porém, como se concretiza nossa missão? Qual é a 
característica de nossa contribuição à Igreja e ao mundo? 

Em outras palavras, comparando com outras congregações: o que 
caracteriza nossa missão enquanto religiosos do Santíssimo 

Sacramento? 
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Essa questão está presente desde sempre na vida de nossa 
Congregação, inclusive depois da aprovação da Regra de Vida, com sua 

nova visão da Eucaristia a partir da celebração15. É uma questão que 
afeta, de modo particular, a parte mais jovem da Congregação. 

Existem dois extremos a serem evitados: 

  Pensar que, como a Eucaristia está relacionada a todos 
os aspectos da vida da Igreja, podemos fazer de tudo, com a condição de 
fazermos com um “espírito eucarístico”. 

  O excesso contrário: enquadrar as experiências de nossa 
missão em uma chave de atividades restritas e idênticas para toda a 

Congregação. Essa segunda maneira de conceber nossa missão 
específica reflete a vida da Congregação antes do Concílio, já a primeira 
reflete um modo de agir bastante alargado após a aprovação da Regra 

de Vida. 

Não se trata de procurar ter uma identidade para “distinguir-se” dos 

demais, mas de responder melhor ao dom recebido do Espírito e colocá-
lo a serviço da Igreja e do mundo. Se nós não somos aquilo que Deus 
nos quis e para o qual nos chamou, não teremos mais razão de ser. 

Não devemos nos esquecer que somos uma Congregação (provavelmente 
a única) que tem como missão a Eucaristia. Muitas outras congregações 

têm uma característica eucarística, praticam a adoração, se inspiram 
na Eucaristia... porém, nenhuma foi fundada para a Eucaristia, 
nenhuma tem a Eucaristia como sua própria razão de ser. 

 Um primeiro aspecto, unido a esse desafio, é a competência. Se não 
temos uma competência específica sobre a Eucaristia, será certamente 

difícil oferecer-se como proposta de uma missão específica. 

 Um segundo aspecto é certamente o de clarificar o âmbito de nossa 
missão. Explico-me com um exemplo. Se a Eucaristia é o coração 

vibrante da vida da Igreja, nós somos os “cardiologistas”. Quer dizer que 
nossa missão é a de agir de tal modo, que esse coração vibrante esteja 

em “bom estado”, que seja verdadeiramente a fonte e o alimento da vida 
da Igreja. Se ampliamos demasiadamente esse âmbito, seguramente 
faremos o bem, porém, não a nossa missão. 

 Um terceiro aspecto é, por consequência, a capacidade para 
identificar as formas concretas que nos permitam expressar nossa 

missão específica. As indicações úteis não faltam. Refiro-me, em 
particular, aos números 33-45 da Regra de Vida e, mais 
especificamente, ao número 34, no qual – caso único na RV – se inclui 

como parte integrante do texto os EG 34.02. 

                                                           
15

 “A celebração do Memorial do Senhor está no centro de nossa vida pessoal e comunitária”. É o ponto 

de partida para nossa compreensão da Eucaristia e inspira nossa oração e nosso compromisso (RV 21). 
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Sem nos esquecer de que corresponde à Província em seu conjunto – e 
não a cada comunidade – definir a variedade de expressões de nossa 

missão a serviço da Igreja e do mundo (cf. EG 35.01). 

No retiro que Padre Eymard pregou a nossos religiosos em agosto de 
1867, encontra-se esta passagem interessante e estimulante no âmbito 

de uma reflexão sobre nossa participação na missão da Igreja. 

Ide e anunciai a todos os povos [Mt 28,19]. E nós devemos anunciar a 

Eucaristia através de nossas obras e nossos escritos e por nossas palavras. 
Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações [Mt 28, 19]. E devemos pregar a 

Eucaristia, pelas nossas obras, por nossos escritos e por nossas palavras. 

Ninguém deve falar sobre a Eucaristia melhor do que nós. Nós somos seus 
religiosos. Quem fala melhor de Deus do que os evangelistas? E não é um título 
de glória, foi seu trabalho. São Paulo não disse: Ai de mim, se eu não anunciar o 
evangelho! [1Cor 9,16]. Pois bem, ninguém deve falar mais e melhor sobre a 

Eucaristia do que vocês. Isso virá. Eu não compreenderia se um religioso do 

Santíssimo Sacramento pudesse querer prevalecer em qualquer ciência. Nosso 

estado é a Eucaristia! E se nós não sabemos como aplicá-lo, não temos a 
ciência do nosso estado. Se ignoramos a Eucaristia, nós não a anunciaremos. 

Os fiéis pedem e esperam por aqueles que lhes distribuam a palavra de vida 

verdadeira [...]. Qual artesão não fala sobre sua arte? Como São Paulo não 

queria saber senão de Jesus, e Jesus crucificado [1Co 2,2], então, nós devemos 

saber apenas do Santíssimo Sacramento. Caso contrário, ainda não estamos 

na plenitude da nossa graça. Vocês são chamados a colocar fogo nos quatro 
cantos do mundo. (10 de agosto de 1867, PR 107,3) 

 

Conclusão 

Ao chegar ao final do seu longo retiro, após ter feito o voto da 
personalidade, Pe. Eymard estava pronto para uma total disponibilidade 
e abandono.  

Nosso Senhor me deu uma grande graça nesta meditação de adoração: foi a de 
doar-me a ele, não somente em palavras, mas também com poder [1Tes 1,5]. Eu 

vi e estudei o bastante. Tem que começar a trabalhar. (28 de março de 1865, 

NR 44,133)  

 

Se nos perguntamos: onde podemos identificar, nos três anos seguintes 
da vida de Santo Eymard, os “efeitos” da experiência extraordinária 

desse Retiro, que o conduziu ao dom de si? Certamente não podemos 
encontrar a resposta para essa pergunta em episódios ou 
acontecimentos espetaculares. 

Percorrendo de novo os escritos e os testemunhos desses últimos anos 
de sua vida, emana daí uma luz que revela uma existência 

transformada, que é claramente percebida pelos que conviveram com 
ele. São três anos difíceis, marcados pelo sofrimento e a cruz. Pensemos 
na fundação desastrosa de Namur. Do ponto de vista econômico, 

conduziu suas duas congregações à beira do fracasso; do pondo de vista 
civil, esteve envolvido em processos impetrados pela pretensa 
benfeitora; do ponto de vista religioso, à perda de estima por parte dos 
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bispos; do ponto de vista humano, a um sofrimento indescritível, por ter 
sido enganado e ridicularizado como débil de espírito. 

Suportará também a separação de seu primeiro companheiro, Pe. de 
Cuers, que em junho de 1867 sairá para inaugurar uma espécie de 
eremitério eucarístico no sul da França. 

Durante esses anos, deve enfrentar a fragilidade de sua Congregação, 
contudo, com as primeiras armas, e a dificuldade de inculcar na 
primeira geração o espírito e o carisma do Instituto16. 

São, sobretudo, anos marcados pela grande prova de fé: vive a 
experiência da “noite escura”, da aridez espiritual, da ausência do 

consolo, do escurecimento da presença de Deus: “Minha alma está 
congelada. Jesus não faz mais iluminar seu bom sol [...]. o fundo do 
meu coração espera por Deus. De profundis clamavi (Sl 129,1)” (30 de 

abril de 1868, NR 45,11)    

Apesar de tudo, ainda que estivesse em uma situação muito difícil, suas 

cartas, suas pregações, sua relação com os demais mostram um padre 
Eymard particularmente doce, paternal e maternal, misericordioso, 
sempre disposto a escusar-se, a perdoar, a falar bem, incluindo dos que 

o faziam sofrem e eram injustos com ele; agradece sempre ao bom Deus 
por “permitir” que, o que chegue até ele, por seu plano mistério, seja 

somente para o seu bem e o bem da Congregação. 

Os que o cercam têm a clara percepção de estarem em presença de um 
homem consumido pelo amor de Deus, esquecendo-se de si mesmo e 

sendo benfeitor e misericordioso com todo mundo. 

“O santo morreu!”. Isso porque reconheceram nele a transformação que 
o tornou uma “memória vivente” de Cristo. 

A vida de Pe. Eymard foi perpassada por um grande dom: “A maior 
graça de minha vida foi uma fé viva no Santíssimo Sacramento, desde a 

minha infância” (NR 45,3). Este dom se converteu em uma missão que 
ele confia a nós hoje, para que todos possam conhecer e chegar ao 
maior dom que Cristo nos deixou: a Eucaristia. 

 Com a santa Eucaristia, é o paraíso; sem ela, é o inferno.  

Com a santa Eucaristia, tudo é doce e fácil; sem ela tudo é amargo e 
intolerável. 

Com a santa Eucaristia, a vida é amável; sem ela é insuportável, é preferível a 

morte. 

É sobre este centro de amor de onde fala Jesus Cristo quando ele diz: “Quem 

come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele [Jo 

6,56]. Permanecei em mim, como eu em vós [Jo 15,4]. Permanecei em meu 
amor [Jo 15,9]”. 
São Paulo viveu neste centro divino: Para mim o viver é Cristo [Fl 1,21]. (PR 

149,13)    

                                                           
16

 Em uma confidência feita a Margarida Guillot, no dia 20 de julho de 1867, Pe. Eymard disse: “Vocês 

são felizes. Verdadeiramente progrediram mais do que nós. Quando vir a minha gente direi ao bom Deus: 

„onde vocês foram buscá-lo?‟” (Journal, t. III, p. 130). 
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