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ESPIRITUALIDADE E MISSÃO DOS LEIGOS A PARTIR DA 
EUCARISTIA 

A proposta de Padre Eymard 
 

Província Nossa Senhora de Guadalupe 
25-26 de agosto de 2018 

Padre Fiorenzo Salvi, sss 
Introdução 

 
Antes de tudo, quero expressar meu agradecimento a 

Padre Hernaldo por me ter convidado para esta Assembleia de 
formação dos leigos e leigas. 

 
O tema 

 
O tema é de grande atualidade, seja porque é o mesmo 

tema proposto pela Conferência Episcopal do Brasil, seja 
porque o lugar e o papel dos leigos na Igreja é fundamental, 

sobretudo, depois das recomendações do Concílio Vaticano II.  
Padre Eymard caminhou e deu grandes passos também 

graças à contribuição dos leigos. Isto não encontramos tanto 
em seus escritos, mas em sua vida. O que teria acontecido 

sem a amizade e o profundo relacionamento com a Sra. 
Jordan, Grandville e D’Andigné, se não houvesse encontrado 

Pauline Jaricot, Blanc de St. Bonnet, etc. A mensagem que 
nos deixa é que na Igreja caminhamos juntos, em uma troca 

recíproca de dons. 
Entretanto, nessa relação nos perguntamos: como 

contribuiu Padre Eymard na formação dos leigos? Qual é sua 
proposta para um laicato cada vez mais partícipe da missão 

da Igreja e protagonista na construção de um mundo justo e 
solidário? 

Procuraremos apresentar a contribuição de São Pedro 
Julião Eymard, fiel a sua vocação e missão. 

 
As expectativas 
 

Padre Eymard vive em uma época totalmente diferente da 
nossa (nasceu e viveu há quase dois séculos!), em um país 
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(França) muito distante e diferente da América Latina, em 
uma Igreja que não conheceu o Concílio Vaticano II. Devemos, 

portanto, evitar duas tentações: pedir a Padre Eymard que 
responda a nossos desafios atuais, como se ele não fosse um 

homem do século XIX; esperarmos dele uma eclesiologia, uma 
teologia da Eucaristia, uma espiritualidade... com o horizonte 

que nos transmitiu o Concílio Vaticano II. 
Entretanto, a Igreja o declarou santo e o apresentou como 

mestre e modelo durante a celebração do Concílio (9 de 
dezembro de 1962). Isto significa que, também hoje, ele tem 

algo a dizer para a Igreja e para nós. E por isso, nós nos 
colocamos em sua escola.  

 
Âmbito e limites da apresentação 
 

Após a edição integral dos escritos de Padre Eymard, 
temos a nossa disposição um tesouro imenso: 16 volumes de 

escritos (mais um de Introdução), que correspondem mais ou 
menos a 10.000 páginas!1 Seria impossível enfrentar o tema 

que me foi dado, considerando todos esses textos; por isso, 
precisei fazer uma escolha. Para esta apresentação, dei 

prioridade aos textos que Padre Eymard escreveu para os 
agregados, nos quais procura delinear a espiritualidade e a 

missão dos “leigos e leigas sacramentinos” (RA). 
O motivo desta escolha é duplo: são textos que ele escreve 

para leigos e são textos nos quais ele se esforça para 
expressar sua proposta de vida eucarística com uma 

linguagem adequada a todos. (Eu, pessoalmente, acredito que 
exatamente aqui encontramos alguns dos textos mais belos 

que Padre Eymard nos deixou). Não deixaremos de fazer 
referência também a outros textos, mas daremos preferência a 

estes, exatamente para delimitar o campo.  
 

Método 
 

Nesta nossa apresentação, acima de tudo deixaremos que 
fale Padre Eymard, colocando-nos em sua escola. Mais do que 

                                                           
1
 Entre os textos que mais diretamente interessam aos leigos, podemos indicar sua correspondência CO (OC II-IV), as homilias 

PG, PT, PM, PO, PP, PC, PD (OC IX-XIII), os textos escritos para a Agregação RA (OC VIII), as preciosas notas de seus retiros 

pessoais NR, NV, NP (OC V-VI). 
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falar dele, nós o escutaremos para compreendê-lo, conhecê-lo 
melhor e intuir a profundidade e a atualidade de sua 

proposta. Em outras palavras, procuraremos beber nas fontes 
do carisma eymardiano.  

 

O que nos propomos 
 

Mesmo sendo textos escritos para os leigos agregados, não 
falarei da Agregação, como esta evoluiu no pensamento de 

Padre Eymard, sua organização e estrutura, como se 
desenvolveu neste século e meio de sua história.2 Eu me 

limitarei a apresentar a proposta de vida eucarística para os 
leigos que brota desses textos, os elementos dinâmicos e sua 

atualidade. Em outras palavras: procuraremos captar os 

elementos da espiritualidade eucarística que Padre Eymard 
propõe aos leigos. 

Como já disse, deixaremos sobretudo que ele fale através 
de seus textos, mesmo que isto exija um certo esforço. 

 

Uma espiritualidade litúrgica 
 

A Eucaristia plasma nosso estilo de vida pessoal, familiar e social 
(PV 6). 

 

Não podemos compreender a vida ou a inspiração original 
de Padre Eymard se nos esquecermos de que sua graça 

encontra fonte e fundamento na Eucaristia. No final de sua 
vida, escreverá: “A maior de graça de minha vida foi uma fé 

viva no Santíssimo Sacramento, desde minha infância” (NR 
45, 3). Ora, a Eucaristia é o sacramento no coração da vida da 

Igreja, que o celebra e o vive como fonte e força plasmadora da 
vida dos fiéis. É a Eucaristia a fonte de uma vida 

autenticamente cristã. 
Este texto que expressa a fé imutável da Igreja, ainda que 

distante no tempo, ilumina muito bem a intuição de Padre 

                                                           
2
 Para uma ótima síntese sobre todos estes aspectos, Cf. Marcelo da Silva, Epiane Cavalcante, Viviane Tanos Jorge, Padre 

Eymard e a Agregação do Santíssimo Sacramento hoje: Das “Casas de Betânia” ao Cenáculo, IN: AA.VV., Hommage à St. 

Pierre-Julien Eymard, 50 ans de canonisation, 1962 – 9 décembre – 2012 (Études sur les origines des Congrégations du Saint-

Sacrement, vol. X), Édition des Maisons Généralices des Religieux e des Servantes du Saint-Sacrement, Rome 2012, p. 239-256. 
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Eymard: dar novamente à Eucaristia o lugar que lhe 
compete.3 

 
Portanto, da Liturgia e, particularmente da Eucaristia, 
deriva em nós, como da fonte, a graça, e se obtém com 
a máxima eficácia aquela santificação dos homens no 
Cristo e aquela glorificação de Deus, à qual tendem, 
como para seu fim, todas as outras atividades da 
Igreja (SC 10). 

 

Padre Eymard vive em uma época de progressivo 

afastamento da participação sacramental; há uma grande 
ignorância sobre o que é a Missa; o tempo da celebração da 

Eucaristia tornara-se uma “caixa de devoções”. Também este 
texto descreve as mesmas preocupações de Padre Eymard. 

 

Por isso, a Igreja se preocupa vivamente que os fiéis 
não assistam como estranhos ou mudos expectadores 
a este Mistério de Fé [a Eucaristia], mas que, 
compreendendo bem seus ritos e suas orações, 
participem da ação sagrada consciente, pia e 
ativamente; sejam formados pela Palavra de Deus, 
alimentem-se na mesa do Corpo do Senhor; deem 
graças a Deus, oferecendo a vítima sem mancha, não 
somente pelas mãos do sacerdote, mas juntamente 
com ele; aprendam a oferecer a si mesmos e dia a dia, 
pela mediação de Cristo, sejam aperfeiçoados na 
unidade com Deus e entre eles, de modo que Deus 
seja finalmente tudo em todos (SC 48). 

 

Por isso, a Igreja aponta Padre Eymard como “Eminente 
apóstolo da Eucaristia”. Ele dedicou sua existência a fim de 

que a Eucaristia fosse verdadeiramente o centro da vida dos 
fiéis, para que buscassem nela a força para um autêntico 

testemunho cristão. Aqui está a atualidade de sua missão! 
Na verdade, concretamente, como Padre Eymard dá forma 

a esta missão, como apresenta a vida eucarística aos fiéis?  
Exatamente nos textos em que ele formula a 

espiritualidade e a missão eucarística dos leigos, podemos 

                                                           
3
 Uma contribuição importante sobre Padre Eymard como “precursor” Cf. Lino Emílio Valadares, Eymard, precursor, ibid, p. 

143-155. 
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individualizar os elementos de apoio de sua proposta de vida 
eucarística.  

 
 

I – O AMOR DE DEUS: Uma espiritualidade positiva 
 

São Pedro Julião Eymard respondeu às necessidades da sociedade 
de seu tempo,  

anunciando o amor de Deus, manifestado de modo especial no 
dom de Cristo na Eucaristia (PV 3). 

 
1. O amor 

 

Também Padre Eymard fez um caminho que o conduziu a 
uma espiritualidade positiva, iluminada pelo amor de Deus. 

No fim de sua vida, escreverá: “Quantas graças Deus me 
concedeu até hoje! Quanto me amou! Até o exagero. O que Ele 

me recusou? Nada” (28 de abril de 1868, NR 45, 2). O 
evangelista João, que ele privilegia, foi a inspiração 

permanente dessa espiritualidade positiva, centrada no amor: 
o amor de Deus por nós, nosso amor a Deus. Ora, é em Jesus 

que se revela a plenitude do amor de Deus. 
 

Aquele que quer chegar com segurança e rapidamente 
à perfeição de sua salvação, deve fazer do amor de 
Deus seu único princípio de vida, seu centro e seu 
fim. 
Inicia com amar um Deus tão amável que o amou 
primeiro; tão bondoso, que não cessa de fazer-lhe o 
bem; tão amoroso, que se fez homem para tornar-se 
seu irmão e seu amigo; que por seu amor praticou 
todos os deveres e todas as virtudes da condição 
humana, para torná-los doces e amáveis. 
 

Minha alma ama o bom Jesus que desde seu 
nascimento desposa a pobreza para torná-la nobre em 
sua pessoa! 
Ama esse Deus escondido em Nazaré para fazer com 
que aprecies a vida simples e oculta!  
Ama esse terno soberano que procura a ovelha 
perdida, visita os doentes, consola os aflitos, vive entre 
homens rudes para tornar obra divina tua caridade! 
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E, sobretudo ama Jesus sob o peso da dor para dar 
um valor sobrenatural a tua dor, vítima da calúnia 
para consolar-te, amarrado, humilhado, desprezado 
para ser o rei dos perseguidos! 
Adora-o na cruz enquanto perdoa com tanta bondade, 
sofre com tanta paciência, abraça a morte como o 
triunfo de seu amor! 
 

O amor e o amor de Jesus: eis o ponto de partida do 
verdadeiro discípulo de Jesus Cristo (RA 16, 2).4  

 
2. O amor, caminho de santidade para todos 

 

Como já acenamos, Padre Eymard chegou a essa convicção 
depois de um longo caminho espiritual, marcado inicialmente 

pelo dever e, progressivamente, pelo amor. Neste texto sobre 
os “dois caminhos”, vemos refletida sua experiência, a obra do 

Espírito nele, que agora propõe aos leigos como caminho de 
santidade para todos.  

 

O discípulo de Jesus Cristo pode atingir a perfeição 
cristã através de dois caminhos. 
O primeiro é a lei do dever: do laborioso exercício das 
virtudes chega-se progressivamente ao amor que leva 
tudo à perfeição. 
Esta via é longa e dolorosa; por ela, poucos atingem a 
perfeição porque, depois de se terem esforçado para, 
por algum tempo, subir a montanha de Deus, muitos 
param, desanimados em vista do que ainda falta para 
subir, e descem ou rolam ao fundo do abismo, 
dizendo: “É muito difícil! É impossível!” [...] 
 

O segundo caminho é mais curto e mais nobre: é o do 
amor, mas do amor régio.  
Antes de agir, o discípulo do amor começa a estimar e 
a amar. O amor segue o conhecimento e por isso o 
adorador se lança antes de tudo como águia até o topo 
da montanha, até o Cenáculo, onde o amor tem sua 
morada, seu trono, seus tesouros, suas obras. E lá, 
como a águia real, contempla este sol de amor para 
conhecer bem sua beleza e seu poder. Como o 
discípulo predileto, ousa até mesmo descansar sobre o 

                                                           
4
 Cf. Também o belo texto RA 17, 2 sobre essa contemplação do amor de Deus manifestado em Jesus. 
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peito do Salvador todo inflamado de amor para 
aquecer-se, fortificar-se e revigorar suas forças. E 
então, partir de lá como o clarão da nuvem que se 
formou, como raio do sol de onde emana. O 
movimento segue o poder de seu motor e o coração, o 
amor que o anima. 
 

O amor, eis o verdadeiro ponto de partida da vida 
cristã; é o ponto de partida de Deus em direção a sua 
criatura, de Jesus Cristo em direção à humanidade; 
nada mais justo que seja também aquele do homem 
em direção a Deus (RA 18,2). 
 

3. Um amor que fascina 
 

Eis o Deus do amor. Oh! Quando é reconhecido, 
quando são experimentadas as chamas tão 

doces de seu amor, quando se viu esse rosto 
resplandecente de bondade e de suavidade, 

quando encontramos estes olhos tão ternos e 
bons, quando se ouvem as palavras tão vivas de 

seu coração, quando Ele diz: “Vinde comigo!” (Mt 
4, 19), quem poderia resistir a tamanha 

sedução, a tão grande força? (RA 17,2). 

  
 

4. Um amor pessoal, como o viveu o apóstolo Paulo 
 

Jesus Cristo me amou quando eu não O amava, O 
odiava, perseguia a Igreja de Deus; Ele me amou 
primeiro e se entregou à morte de cruz por mim” (Cf. 
Gal 2, 20). Paulo anuncia que o amor de Jesus Cristo é 
tão grande por ele, que se houvesse apenas ele para 
salvar, Jesus Cristo teria feito unicamente por ele o 
quanto fez por todos. Assim o explica São João 
Crisóstomo (RA 18, 4). 

 
5. Jesus Cristo se faz conhecer a quem O ama 

 
O Senhor disse: “Quem me ama será amado por meu 
Pai, e Eu o amarei e me manifestarei a ele” (Jo 14, 21).  
O que é esta manifestação do próprio Jesus?  
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É Jesus que se revela à alma que O ama, com a luz e a 
suavidade de sua graça. Esta convence acima de 
qualquer prova da razão, uma compreensão profunda 
dos mistérios de Deus que supera a sabedoria dos 
anjos e dos homens, uma alegria que é a prova sensível 
da revelação divina.  
Assim foi a manifestação de Jesus ressuscitado a Maria 
Madalena, às santas mulheres, aos discípulos de 
Emaús e aos apóstolos desconsolados (RA 18,2). 

 

 
6. Somente o amor provoca a verdadeira conversão, a 

transformação da vida 
 

Todos seus muitos pecados lhe são perdoados – disse o 
Senhor à pecadora – porque muito amou” (Lc 7, 47). 
Eis sua divina absolvição. 
Como muito amou? Não disse nada!   
Ela fez mais do que isso: confessou, tornou pública a 
bondade de Jesus através de sua humildade e de suas 
lágrimas. Assim, de pecadora que era, ergueu-se toda 
pura, toda santa, toda enobrecida pelo amor de Jesus. 
Um momento apenas foi suficiente para operar a 
perfeita transformação, porque o amor é como o fogo: 
purifica de imediato uma alma de sua sordidez e dá 
novamente à virtude seu vigor primeiro.  
Madalena fez do amor seu verdadeiro ponto de partida; 
não se deterá mais e seguirá Jesus por toda parte, até 
no Calvário (RA 18,3).  

 

7. O amor torna tudo mais fácil 
 

Quando o amor domina tudo é apenas amor, o fruto do 
amor; e onde reina o amor, diz Santo Agostinho5, não 
há sofrimento e, se houver a dor do esforço, o amor a 
torna amável (RA 16,3).  

 
8. O amor torna possível a prática das virtudes  
 

Quereis seguir Jesus Cristo em sua vida, em suas 
virtudes e em seus sacrifícios? 

                                                           
5
 “Quando alguém ama o cansaço de forma alguma é pesado, produz satisfação. [...] O importante é o objeto que se ama. De 

resto, quando se ama não se cansa ou, se se cansa, o próprio cansaço é amado”. (Agostinho de Hipona, A dignidade do estado de 

viuvez, 21). 
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Começai por amá-Lo acima de todas as riquezas, acima 
da glória humana, acima dos prazeres deste mundo e 
considerareis tudo isso coisa sem valor, como diz São 
Paulo, se ganhardes Jesus Cristo (Cf. Fil 3, 8).  
Amai Jesus Cristo mais do que vós mesmos e se, para 
servi-Lo e permanecer-Lhe fiel, tiverdes de sacrificar 
vossa liberdade, vosso prazer, vossa saúde, a própria 
vida, o fareis com generosidade e alegria porque amais 
Jesus Cristo mais do que a vós mesmos. 
Começai, portanto, de Belém, de Nazaré, do Calvário ou 
do Cenáculo; e depois de ter contemplado o amor de 
Jesus Cristo, de vos terdes deixado modelar e inflamar 
pelo fogo de Seu amor, então descei da alta montanha, 
ide para o campo de batalha de todas as virtudes; 
tendes a graça e a força da vitória: o amor! (RA 16,3). 
As virtudes que o amor não inspira, não sustenta são 
como a água de um rio: fazem muito barulho, mas 
pouco efeito. Elas se alimentam do interesse de um 
momento e do sentimento passageiro do bem. [...]  
Oh! Como as virtudes são belas e amáveis se 
inspiradas pelo amor.  Perdem o ar severo do combate, 
a aspereza da violência do sacrifício: é o fruto que, 
amargo por natureza, vem cristalizado pela doçura do 
amor. É o coração que precede a vontade e lhe dá 
suavidade e força para executar as obras de Deus (RA 
19,8). 

 

Conclusão 
 

Quem quer chegar rapidamente e com segurança à 
santidade de Jesus Cristo, à perfeição de suas virtudes 
mais sublimes, comece pela ciência e pela virtude de 
seu amor (RA 17, 5). 
O amor de Jesus Cristo: eis o ponto de partida do 
verdadeiro discípulo de sua dileção. O amor, por sua 
natureza, cria harmonia: ama-se aquilo que a pessoa 
amada prefere e se detesta o que a repugna, combate-
se o que a ataca (RA 17, 2). 
O amor é um fogo com sua luz e seu calor, é a verdade 
e a graça, a doçura e a força. Somente quem possui a 
virtude do amor é verdadeiramente iluminado muito 
sábio e prudente. (“E nós recebemos o espírito de 
adoção, o espírito do amor” Cf. Rm 8, 15). O Espírito 
Santo é seu mestre, visto que habita de modo 
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permanente nele, o inspira com sua verdade, o fortifica 
com sua graça, dirige suas palavras e suas obras com a 
ação divina da santa dileção (RA 16,3). 

 

Entretanto, onde resplandece hoje o amor de Deus que 

nos é revelado em Cristo? Onde podemos contemplá-lo, 
conhecê-lo, acolhê-lo? 

O amor de Deus resplandece no mistério da Eucaristia. A 
Eucaristia é a revelação plena do amor de Deus por nós. A 

Eucaristia é a força e o alimento do verdadeiro discípulo do 
amor. 

 
II – O amor de Deus manifestado e celebrado na Eucaristia 

 

A celebração do Memorial do Senhor  
está no centro de nossa vida pessoal,  
familiar e comunitária de Agregados. 

É o ponto de partida de nossa compreensão da Eucaristia  
e inspira nossa oração e nosso compromisso (PV 7). 

 
Hoje, para nós, é fácil compreender que o coração 

pulsante da vida da Igreja e de cada comunidade cristã é a 
celebração da Eucaristia, particularmente a celebrada no Dia 

do Senhor.  
Graças ao Concílio Vaticano II e à reforma litúrgica dele 

oriunda, a celebração da Missa é na língua das várias nações; 
no tempo de Padre Eymard era em latim, que somente poucos 

compreendiam. Hoje, a celebração da Eucaristia expressa a 
riqueza dos vários ministérios: o leitor, o cantor, aquele que 

acolhe, o acólito...  No tempo de Padre Eymard, o padre fazia 
tudo sozinho, bastava um coroinha. Hoje, a Mesa da Palavra 

de Deus se nos apresenta com uma riqueza jamais conhecida 
na História da Igreja (Lembremo-nos dos Lecionários!); no 

tempo de Padre Eymard, um único livro continha o Missal e o 
Lecionário, as Leituras com frequência eram as mesmas que o 

padre lia no Altar, em latim, voltado para o altar-mor.  
Para nós, hoje, é evidente que a participação plena no 

sacrifício de Cristo ocorre com a Comunhão sacramental, com 
o pão e o vinho, fiéis ao comando de Jesus: “Tomai e comei; 

tomai e bebei”. No tempo de Padre Eymard, a maior parte dos 
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fiéis se aproximava da Eucaristia uma vez por ano ou nas 
grandes festas; a comunhão frequente era submetida ao 

critério do próprio confessor. 
Esta breve e sumária panorâmica nos ajuda a 

compreender o contexto no qual Padre Eymard vive e 
trabalha.  É fácil, portanto, compreender como o povo de 

Deus era levado a extrair o alimento da própria 
espiritualidade de mil outras devoções, ao invés da verdadeira 

fonte da vida cristã.  
Eis alguns elementos da ação de Padre Eymard:  

 Em primeiro lugar, com coragem, profecia e 

clarividência, quer levar os leigos a tornarem a 
Eucaristia o centro e a força plasmadora de sua vida. 

 Em segundo, quando ele fala da Missa, se concentra 
na Comunhão sacramental, momento culminante da 

participação do dom que Cristo faz de si mesmo. No 
contexto em que vive, era difícil imaginar uma 

participação “plena, consciente e ativa” da celebração 
como podemos fazer hoje.6 

 Em terceiro, ele insiste na dimensão pessoal desse 

encontro com Cristo na Comunhão sacramental, no 
qual o fiel atinge a mais íntima união com Deus que 

muda a vida e exige o dom de si no serviço dos fiéis.  

 Em quarto lugar, valoriza a Adoração Eucarística 

como o momento para desenvolver nossa 

transformação em Jesus Cristo, recuperando, como 
veremos, alguns aspectos da celebração da Missa.  

 

Concluindo, podemos com certeza afirmar que Padre 
Eymard foi para seu tempo o apóstolo da Eucaristia, 

apontando nesse sacramento o centro da vida da Igreja, 
sobretudo, encorajando a Comunhão frequente (e também 

quotidiana). 
Se seu tempo era muito diferente do nosso, o desafio é o 

mesmo: tornar a Eucaristia o coração do mundo. Isto 
interpela hoje nossa missão.  

                                                           
6
 Na verdade, temos também alguns textos nos quais Padre Eymard retoma a prática do tempo de como participar dos diversos 

momentos da Missa: acompanhar a ação do sacerdote, pensando em um fato ou mistério da vida de Cristo. Trata-se da 

interpretação alegórica das celebrações que teve em Durando seu máximo expoente.  
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Vejamos agora, a partir de alguns textos escritos para os 
leigos, como Padre Eymard apresenta a Eucaristia no centro 

da vida cristã. 
 

1. A Eucaristia, centro de vida e de amor 
 

A figura de um “centro de vida” frequentemente retorna 
nos escritos de Padre Eymard. Ele tem plena consciência de 

que qualquer existência sem um “centro”, uma paixão corre o 
risco de se tornar uma existência dispersa em mil afazeres, 

sem coesão e coerência. 
 

Todo amor tem um centro de vida. A criança mora no 
amor de sua mãe, o amigo em seu amigo, o avarento 
em seu tesouro, o sábio em sua ciência, o soldado em 
sua glória. 
Cada um tem, portanto, o próprio centro de vida onde 
descansa, onde usufrui da felicidade da amizade, onde 
concentra todas suas atividades, seus afetos e seus 
desejos (RA 17,6). 
 

Para o cristão, seu “centro” é Jesus Cristo e Jesus Cristo 

na Eucaristia. Um centro de vida e de amor que contagia e 
abraça a pessoa em todas suas dimensões: espiritual, física, 

emotiva, afetiva...  
 
Jesus Cristo na Eucaristia: eis, portanto, o único 
centro do cristão. [...] 
Entretanto, qual é a natureza, a forma, o lugar deste 
centro de vida? Será somente para a alma? O corpo 
não participará? Será somente um centro de fé, de 
graça, de união moral? Nosso Senhor responde 
claramente ao questionamento: “Quem come minha 
carne e bebe meu sangue mora em mim e eu nele” (Cf. 
Jo 6, 56). Eis o centro do homem total; cada dimensão 
encontra aí sua vida e sua vida própria: o espírito 
alegra-se no espírito de Jesus, na soberana luz de sua 
verdade, o coração de seu coração, o corpo de seu 
corpo; também a própria imaginação pode ver, 
contemplar, representar essa bondade, essa divina 
bondade em todas suas formas e em todos seus 
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modos de ser em sua vida mortal, ora continuados e 
glorificados em seu estado sacramental. 
Aqui, Jesus não fala de sua alma, nem de sua 
divindade. Seu amor fala do que há de mais corpóreo, 
de mais sensível para mostrar que a união se fará 
também como o corpo, o sangue e a alma de quem 
comunga (RA 16,5).  
 

A Eucaristia abraça totalmente o mistério de Cristo, é “o 

Memorial de nossa redenção” (PE IV). Por isso, é o centro vital 
do cristão: uma vez que oferece o Cristo na totalidade de seus 

mistérios, faz entrar no dinamismo de sua Páscoa.  
 
Entretanto, como fazer da Santíssima Eucaristia o 
próprio centro de vida?  
É necessário encontrar aí todo Jesus Cristo: Jesus 
com os mistérios de sua vida escondida, de sua vida 
pública, de sua vida crucificada, de sua vida de 
ressuscitado. 
É necessário fazer reviver todas suas formas de existir 
de sua vida passada em seu modo de ser no 
sacramento, que O continua e O glorifica de modo 
extraordinário. 
É necessário ver na Eucaristia Jesus que honra e 
continua também em sua vida de ressuscitado o 
aniquilamento da Encarnação, a pobreza de seu 
nascimento, a humildade de sua vida escondida, a 
bondade de sua vida pública, seu amor na cruz.  
E quando a alma que O ama souber encontrar dessa 
forma todo Jesus Cristo, poderá também usufruir de 
todos seus bens e abraçar como uma só coisa, como 
um único povo todos os atos de Seu amor. 
A Eucaristia, disse o salmista, é o “Memorial vivo de 
todas as maravilhas do Senhor” (Cf. SL 111,4) (RA 
17,9). 
 

Sobre a Eucaristia “centro”, temos um belo texto que 
sintetiza e conclui, evocando a figura evangélica do tesouro 

(Mt 6,21). 
 

Então, onde se encontra Jesus Cristo para viver com 
Ele e morar com Ele? 
Para os eleitos, no céu; para nós, que estamos a 
caminho na terra, na Eucaristia. Jesus pronunciou 
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estas inefáveis palavras: “Quem come minha carne e 
bebe meu sangue, habita em Mim e eu nele” (Jo 6, 
56). Eis, portanto, o centro eucarístico do cristão: a 
divina Eucaristia! Eis a morada do amor para o 
cristão! É seu centro divino e humano porque Jesus é 
homem e Deus, um centro vivo, atual, pessoal, sempre 
à disposição do homem. Pode ter o homem sobre a 
terra um centro mais santo e mais amável? A divina 
Eucaristia não é talvez o céu na terra? “Eis – diz o 
vencedor da morte do inferno – eu crio novos céus e 
uma nova terra. Eis o Tabernáculo de Deus com os 
homens. Deus habita com eles, será seu Deus e eles 
serão seu povo, sua família” (Cf. Ap 21, 3). 
A alma enamorada não deve, portanto, ir procurar 
Jesus no céu ou em determinada hora ou em um 
lugar particular, mas no Santíssimo Sacramento. Eis 
seu único tesouro na terra, sua única fonte de alegria. 
Estando Jesus presente na Eucaristia exatamente 
para ela, toda sua vida é atraída como um imã em 
direção a seu centro de atração (RA 17,8).  

 

2. Na Eucaristia, o amor supremo de Jesus 
 

O amor de Jesus e nossa resposta a seu amor exigem um 
comprometimento progressivo até a união, a comunhão de 

vida. 
Nestes textos, Padre Eymard nos apresenta os passos que 

o amor exige graças à Eucaristia. 
 

Um amor irresistível 
 

O amor de Jesus tudo pode sobre o coração do 
homem porque age segundo sua natureza, sua graça e 
seu fim.  
Normalmente, mais do que a razão, o coração do 
homem se rende aos sentimentos, à sedução do amor. 
O amor de Jesus atrai, arrebata, fascina o coração do 
homem com tamanha suavidade e força que este, 
deliciosamente submetido, se rende como os 
discípulos chamados por Jesus, como Paulo vencido, 
que diz: “Senhor, o que quereis que eu faça?” (At 22, 
10).  
Aquele que viu, provou e contemplou Jesus em sua 
bondade e ternura não se contenta mais com um 
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objeto criado qualquer. Seu coração está ferido: pode-
se distraí-lo, diverti-lo, atordoá-lo, mas satisfazê-lo, 
jamais! Nada é comparável a Jesus, nada é belo e bom 
como Ele; não existe nada de tão doce como uma das 
palavras de seu coração (RA 17,8). 
 

Um amor de amizade 
 

Jesus ama aqueles que O amam também com o amor 
peculiar da amizade. “Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Eu vos 
chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que 
ouvi de meu Pai” (Jo 15, 15).  
Todavia, qual será a ação de Jesus na alma daquele 
que Ele ama? Começará a manifestar-se a ele, colocar-
se a sua disposição, se associará a suas ações, se 
unirá muito mais intimamente do que a alma de Davi 
se ligou àquela de Jônatas. Escutemos o Salvador: 
“Quem acolhe e observa meus mandamentos, este Me 
ama. Ora, quem Me ama será amado por meu Pai e eu 
o amarei e me manifestarei a ele” (Jo 14, 21).  
Entretanto, o que é esta manifestação de Jesus? É o 
amor que não quer mais intermediários, mas quer 
comunicar-se diretamente com seu amigo, revelar-lhe 
toda sua verdade, não mais na sombra ou de modo 
figurado ou por meio de uma voz desconhecida, mas 
Ele mesmo, com a luz e a suavidade de Sua graça que 
penetra com Seus raios divinos a alma humana, como 
o sol entra no cristal (RA 18,9). 
 

Um amor que quer a união 
 

Contudo, o amor quer bem mais do que uma 
comunhão dos bens e da vida: quer a união, e a união 
pessoal e substancial.7   
Foi o amor de Jesus que criou esta união de amor! Ela 
só será perfeita entre Ele e o discípulo do amor em seu 
Sacramento. O homem poderá amar seu semelhante 
até doar os próprios bens, até ter comunidade de vida, 
até a união corporal e moral, porém jamais até a 
união espiritual e substancial. 

                                                           
7
 Padre Eymard utiliza o termo “substancial” em estreita conexão àquele “sacramental” para indicar a união de vida que se cria 

graças à Comunhão, e para distingui-la da união hipostática do Verbo encarnado.  
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Eis o limite extremo, o último grau do poder do amor 
de Jesus pelo homem. ”Quem come minha carne e 
bebe meu sangue, permanece em mim e Eu nele” (Jo 
6, 56). Eis o maior fenômeno criado pelo amor: duas 
pessoas que estão unidas substancialmente e mantêm 
a própria personalidade, a própria liberdade, a pessoa 
adorável de Jesus Cristo e a pessoa humana que 
comunga. Aqui, a extensão da Encarnação: a graça e a 
glória da Mãe de Deus é compartilhada com todos 
aqueles que comungam.  
Jesus Cristo dá aos fiéis sua vida sacramental a fim 
de que eles deem sua vida de amor, que Ele cresça, 
aja, sofra, se aperfeiçoe neles e, assim, cada cristão se 
torne um Jesus Cristo. Jesus é a cabeça e os fiéis são 
seus membros; Jesus é a verdadeira videira e os fiéis, 
os ramos. Os fiéis, o corpo e Jesus, o espírito; aos fiéis 
o trabalho, a Jesus a graça e a glória do sucesso.  
 

Com semelhante união, o que não poderá o amor 
divino fazer do homem! “Se permanecerdes em mim, e 
minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que 
quiserdes e vos será dado” (Jo 15, 7). “Quem 
permanece em mim e Eu nele, dará muitos frutos” (Jo 
15, 5).  
Uma árvore plantada numa terra boa, às margens de 
uma água viva, exposta à ação vivificante do sol, 
distante de plantas nocivas, normalmente se encherá 
de frutos excelentes; caso contrário, é uma árvore 
ruim e carcomida (RA 18,10). 
 

 

Um amar supremo 
 

Para compreender a Eucaristia como supremo ato de 
amor de Jesus Cristo, basta recordar as definições 
dadas a este grande Sacramento.8 [...] 
Na Eucaristia, diz o Concílio de Trento, Jesus Cristo 
derrama todas as riquezas de Seu amor pelos homens. 
É o limite extremo de seu poder e de sua bondade, 
afirma ainda o Doutor Angélico (Santo Tomás). 
Enfim, os santos Padres chamam a Eucaristia a 
extensão da Encarnação. De fato, por intermédio dela, 
diz Santo Agostinho, Jesus Cristo encarna-se entre as 

                                                           
8
 Encontramos aqui a abordagem comum da época ao Sacramento da Eucaristia, referindo-se ao Concílio de Trento: presença, 

sacrifício, comunhão.  
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mãos do sacerdote como tempos atrás se encarnou no 
seio da Virgem Maria.9  
Por meio da comunhão, Jesus Cristo encarna-se na 
alma e no corpo de cada fiel.  
Ele mesmo disse: “Quem come minha carne e bebe 
meu sangue, permanece em Mim e Eu nele” (Jo 6, 5-
6).  
 

Talvez pudesse o amor ir para além disso? Não, 
absolutamente! O que pode dar Jesus Cristo além de 
si mesmo? 
Por isso, o amor eucarístico de Jesus Cristo pela 
humanidade bem estudado, bem conhecido, quase 

nos assusta! Isto fazia Santo Agostinho dizer: “Insanis 
Domine. Senhor, Teu amor pela humanidade Te torna 
louco!” (RA 19,3). 

 
 

3. É na Eucaristia que Jesus se revela ao coração do 

homem 
 

Assim como em uma relação de amor são os gestos mais 

delicados de ternura, suavidade, sensibilidade que 
manifestam o coração do amado, assim o gesto eucarístico de 

Jesus revela Seu amor terno, profundo, absoluto. A 
Eucaristia, diz Padre Eymard, não é somente o modo pelo 

qual Jesus quis permanecer conosco, mas constitui a 
linguagem, o gesto que revela Seu amor ilimitado, a 

profundidade de seu coração. 
 

A verdade de Jesus Cristo somente é perfeitamente 
conhecida na Eucaristia; é na Fração do Pão que os 
discípulos de Emaús o reconhecem (Cf. Lc 24, 30-31).  
A verdade recebe na Eucaristia sua mais alta graça: é 
Jesus que fala, que a revela, que manifesta a Si 
mesmo. Ah! Sim, com certeza, nada se iguala à luz do 
sol.  
O amor de Jesus só é plenamente apreciado na Santa 
Comunhão, quando a alma está sob a ação desse fogo 
divino. O fogo não pode ser definido, mas é percebido! 
Somente depois de ter dado a comunhão a seus 

                                                           
9
 Esta aproximação entre a Encarnação e a Eucaristia, o papel da Virgem Maria e aquele do sacerdote, que encontramos em Jean-

Jacques Olier (1608-1657) e falsamente atribuído a Santo Agostinho, é do século XII, segundo René Laurentin. 
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apóstolos Jesus revelou a eles o Evangelho de Seu 
amor: a partir de então, podiam compreendê-lo! (RA 
17,5).  

 

4. A Comunhão 
 

Sabemos que Padre Eymard foi o apóstolo incansável da 

Comunhão. Se a Eucaristia é o centro da vida, o coração 
palpitante da Igreja, a experiência viva de Seu amor, então é 

necessário comungar. Somente assim, obedecemos a ordem 
de Jesus: “Tomai e comei; tomai e bebei”, e podemos entrar 

naquela experiência transformadora que é a união vital com o 
Senhor. 

Nestes breves textos, encontramos a fé de Padre Eymard 
na Eucaristia como o verdadeiro alimento que mata a fome do 

homem, “extensão da Encarnação”, triunfo de Cristo que 
transforma o homem.  

 

O homem tem fome de Deus e Jesus Cristo é seu 
único alimento divino. Enquanto o homem não comer 
o Pão vivo descido do céu, terá fome; enquanto não 
beber desse cálice de salvação, terá sede. É 
necessário, portanto, dar a esse pobre peregrino o 
divino viático; caso contrário, desmoronará em razão 
da fraqueza (RA 16,7). 
 
Na comunhão, ocorre o mesmo efeito que na 
Encarnação se produz na natureza humana de Jesus 
Cristo, unida hipostaticamente, isto é, 
substancialmente à Pessoa do Verbo. A vontade 
humana de Jesus Cristo era perfeitamente submissa a 
sua vontade divina; em Jesus Cristo, Deus comandava 
o homem e o homem era feliz por obedecer a Deus. 
 

Ora, sendo a comunhão a extensão da Encarnação em 
cada pessoa, Jesus Cristo deve viver e reinar naquele 
que comunga. Quem comunga pode dizer, como 
Paulo: “Eu vivo, mas não, eu não sou mais o princípio 
de minha vida, mas é Jesus Cristo que vive em mim” 
(Cf. Gal 2, 20); é o Criador em sua criatura, o Salvador 
em seu servo resgatado, o Amor divino em sua 
conquista régia (RA 19, 6).  
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Com a Eucaristia, Jesus deseja conquistar o coração 
do homem [...] 
É este o verdadeiro triunfo de Jesus: transformar a 
vida daquele que o recebe na Comunhão em Sua 
própria vida, em Seu modo de viver e isto sem 
violência, sem coerção, mas somente com a suavidade 
do amor (RA 19,6). 

 

Com a Eucaristia, Jesus reina no fiel. [...]  
O corpo de quem comunga é seu templo, o coração é 
seu altar, a vontade sua serva fiel, a razão é seu trono. 
Graças à Eucaristia, Jesus reina totalmente sobre o 
homem; Sua verdade será a luz de seu espírito, Sua 
lei divina será a regra fixa e firme de sua vontade; Seu 
amor será a nobre paixão de Seu coração; Sua 
mortificação será a virtude de  
seu corpo; Sua glória eucarística será o objetivo de 
toda a vida daquele que comunga (RA 19,6). 

 

Conclusão 
 

Para este breve percurso, seguem alguns textos à guisa de 

síntese. 
Este primeiro texto é de uma modernidade extraordinária. 

Com sua linguagem “oitocentista”, Padre Eymard faz uma 
afirmação que, de certo modo, antecipa o Vaticano II: nada é 

comparável à Eucaristia. Com João Paulo II, podemos 
parafrasear: “A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu 

Senhor, não como um dom, embora precioso entre tantos 
outros, mas como o dom por excelência porque dom de si 

mesmo, de sua pessoa em sua santa humanidade, mas 

também de sua obra de salvação”.10 Em um contexto onde 
sobram tantas devoções, ele indica o verdadeiro centro, a 

verdadeira “devoção” do cristão que encontra seu ápice na 
Comunhão. 

 

A devoção eucarística deve ser a devoção régia do 
cristão; o serviço do Rei passa na frente do serviço de 
seus ministros. O sol eclipsa todas as estrelas. Todo o 
céu estrelado gira ao redor da estrela polar.  

                                                           
10

 Ecclesia de Eucharistia, 11. 
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É necessário, portanto, dar à devoção eucarística o 
primeiro lugar nos exercícios de piedade. Todos os 
demais serviços devem ser a ela subordinados; 
dependentes, reportar-se a ela; agir de forma diferente 
seria separar Jesus Cristo de sua corte, render um 
culto absoluto a seus santos, separando-os de seu 
Deus.   
 

A santa Comunhão, sobretudo, deve ser o objetivo de 
todas as práticas de piedade. A santa Comunhão é o 
ato supremo de amor de Jesus Cristo pelo homem, é o 
limite extremo de sua graça, a extensão da 
Encarnação, é Jesus Cristo que se une 
substancialmente a quem comunga. 
 

A piedade cristã deve, portanto, ser um exercício 
preparatório à santa Comunhão ou um 
agradecimento. Um exercício de piedade que não se 
refira à santa Comunhão está fora de seu objetivo. Se 
invoco os santos é para que sejam mediadores mais 
poderosos junto a meu Rei. Se me coloco aos pés de 
Maria é para que me conduza a Jesus, seu divino 
Filho. Se honro um dos mistérios ocorridos na vida de 
Jesus, é para reconhecer o amor que preparava seu 
estado sacramental. Cada forma de piedade para estar 
em sua verdadeira graça, em seu verdadeiro princípio 
vital, deve ser eucarística. Os riachos e os rios seguem 
para o mar! (RA 17,12). 

 
O adorador, aquele que faz da Eucaristia o centro de sua 

espiritualidade, vive da Eucaristia, deixa-se continuamente 
plasmar por ela. Suas ações são a chama desse fogo ardente! 

 

A Eucaristia deve ser o centro do adorador. É nela e 
por ela que ele vive; seus pensamentos, desejos, ações 
tomam forma aos pés do amor, são a chama do fogo 
que o produz (RA 19,9). 
 

Somente a força transformadora da Comunhão nos dá a 

energia de nos consumirmos pelos outros, mas sobretudo faz 
de nós apóstolos do “Deus da Eucaristia”, porque todos 

podem sentar-se à mesa do amor de Deus e saborear a 
doçura desse amor. 
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Portanto, na Comunhão, a alma prova o amor de seu 
Deus; sob o influxo deste amor eucarístico, ela 
aprende a amar, a doar-se a Deus, a consumir-se pela 
sua glória, como os Confessores da fé. Aprende 
também a fazer conhecer o Deus da Eucaristia, a fazê-
lo amar, servir e receber dignamente: Eis a mais bela e 
mais santa missão de um Apóstolo. 
A obra apostólica por excelência é a de ensinar a 
doutrina católica a quem não a conhece, a de preparar 
para a primeira Comunhão, a de receber bem os 
sacramentos. De fato, quem ama Jesus Cristo, quem 
tem fome Dele não precisa de outro auxílio porque 
encontrou a vida, e uma vida superabundante que 
jorra até a vida eterna; encontrou sua fonte e o oceano 
divino (RA 17,5).  
 
 

III – A adoração eucarística: Uma oração para transformar a 

vida 
 

Na oração de contemplação e adoração a Cristo  
presente na Eucaristia,  

solenemente exposto ou no Tabernáculo,  
prolonguemos a graça do Mistério celebrado  

e intensifiquemos nossa união com Cristo  
para nos tornarmos com ele e como ele pão partido  

                                                            por um mundo novo (PV 8). 
 

I.  A adoração segundo Padre Eymard 
 

A prática da adoração eucarística, diante da presença de 

Cristo no Tabernáculo ou na exposição solene, constitui uma 
das formas de piedade mais significativas da Igreja Católica 

do segundo milênio e marcou a vida de muitos cristãos, 
santos, fundadores e fundadoras de Institutos religiosos. 

Também na vida e na espiritualidade de Padre Eymard, a 
adoração eucarística ocupa um lugar importante capaz de 

constituir uma preocupação prioritária das Congregações por 
ele fundadas e dos leigos associados. Procuremos 

compreender brevemente suas razões.  
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1. O século da Eucaristia 
 

No século XIX, aquele de Padre Eymard, na França a 
adoração eucarística experimenta uma difusão e um sucesso 

extraordinários. Nascem também Congregações e Associações 
dedicadas à adoração, sobretudo com uma marca reparadora. 

Durante seu mandato de provincial dos Maristas, em visita a 

Paris, ele conhece essas novas “obras eucarísticas”, nas quais 
os leigos são protagonistas. Basta pensar na Senhorita de 

Mauroy que, desde 1843, com a participação do Padre de la 
Bouillerie, cria em Paris a Obra das Quarenta Horas, que 

progressivamente se expandirá nas diversas igrejas da capital. 
Em junho de 1848, Théodelinde Dubouché inicia o que depois 

vai tornar-se a Congregação da Adoração Reparadora. No 
mesmo ano, sob o impulso de Hermann Cohen, do 

Comandante De Cuers e do senhor de Benque, nasce a Obra 
da Adoração Noturna dos Homens.  

Quais os motivos desta nova primavera eucarística? Não é 
fácil explicar, mas certamente o sucesso da adoração 

eucarística está estreitamente ligado à situação da liturgia do 
tempo e, em particular, à participação da Missa. Se a 

celebração da Missa é apanágio do clero e a Comunhão 
frequente permanece uma exceção, o culto da Eucaristia em 

suas diversas formas constitui uma abordagem ao 
sacramento ao alcance de todos e que permite ao povo de 

Deus de “recuperar”, desse modo, sua centralidade na própria 
vida.  

O sucesso e a difusão das Quarenta Horas e da Adoração 
perpétua certamente contribuíram para a redescoberta da 

Eucaristia e para uma renovação espiritual, tanto que Padre 
Eymard em um artigo seu, chamará seu tempo de “o século 

da Eucaristia”11.  
Como no século XIII a festa de Corpus Domini, instituída 

primeiramente em Liège, em 1246 e, depois, para toda 

catolicidade em 1264, foi desejada pelo povo e constituiu o 
modo para reaproximar-se e reapropriar-se da Eucaristia, 

assim a adoração eucarística no século XIX ajudou o povo de 

                                                           
11

 O século da Eucaristia, julho de 1864 (PG 242). 
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Deus a reencontrar a centralidade de Cristo em seu 
sacramento de amor. 

 
2. Uma resposta adequada às necessidades de seu 

tempo 
 

Toda esta nova agitação ao redor da Eucaristia apenas 
confirma Padre Eymard na urgência e atualidade de sua 

missão pela Igreja e pela sociedade: “Frequentemente, tenho 
refletido sobre remédios para a indiferença generalizada que 

se apoderou de modo espantoso de tantos católicos e encontro 

apenas um: a Eucaristia, o amor a Jesus eucarístico. A perda 
da fé deriva da perda do amor” (22 de outubro de 1851, CO 

286). “O grande mal de nosso tempo consiste no fato que não 
se vai a Jesus Cristo como ao próprio Deus e Salvador. 

Abandona-se o único fundamento, a única lei, a única graça 
de salvação. Eis o mal da piedade estéril: não partir de Jesus 

Cristo ou não chegar a Ele; detém-se pelo caminho, diverte-se 
com as flores. Um amor divino que não tem sua vida, seu 

centro no sacramento da Eucaristia não está, de fato, em 
condições de força; se apagará como uma lareira que não é 

alimentada” (PG 241, 5).  
Ele está convencido de que a Adoração Eucarística é um 

“sinal dos tempos”, uma resposta às necessidades de sua 
época e por isto colabora e sustenta essas novas iniciativas.12 

Em outras palavras: a adoração é para ele uma forma eficaz 
de evangelização a partir da Eucaristia e para levar à 

Eucaristia! 
 

 

3. Uma rica visão dessa forma de oração 
 

Não devemos esquecer, como já dissemos, que para Padre 

Eymard é a Comunhão sacramental o momento mais intenso 
da participação da Eucaristia e da comunhão de vida com o 

Senhor. A prática do tempo, que Padre Eymard torna sua e 
encoraja, sugeria que se preparasse à Comunhão com quinze 
                                                           
12

 Em 1850, como marista, encoraja a fundação de uma comunidade das Reparadoras em Lyon. Em 1851, transferido para a 

comunidade de La Seyne-sur-Mer, tem contato com De Cuers que havia criado em Toulon a Obra da Adoração. Essa obra 

reunia as mulheres para a adoração diurna e os homens para a adoração noturna. Algum tempo depois, Padre Eymard será 

também nomeado responsável pela Obra da Adoração. 
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minutos de oração e se dedicasse um tempo de 
agradecimento, possivelmente de meia hora. Este tempo de 

“agradecimento” corresponde ao silêncio que hoje fazemos 
depois da Comunhão (OGMR 88), no qual usufruímos da 

profunda união o Senhor, aquele “permanecer Nele” que 
prometeu a quem come sua carne e bebe seu sangue (Cf. Jo 

6, 56). Não nos esqueçamos de que foi exatamente durante 
esse tempo de intensa união com o Senhor (o agradecimento 

depois da Comunhão) que Padre Eymard viveu duas 
experiências fundamentais de sua vida: em La Seyne, em 18 

de abril de 1853, faz o sacrifício de sua vocação marista para 
dedicar-se a sua nova missão eucarística;13 em Roma, em 21 

de março de 1865, faz o dom de si, o voto de sua 
personalidade, abandonando-se sem reservas ao Senhor.14 

A originalidade da proposta de Padre Eymard para a 

oração de adoração respalda-se em sua visão ampla da 
Eucaristia; os métodos que ele propõe são um convite para 

abraçar todo o mistério em toda sua riqueza. 
Em síntese, ele propõe uma oração:  

 que aprofunde e prolongue a união com o Senhor, 
vivida na Comunhão sacramental; 

 que se nutra com os mistérios da salvação e, 

portanto, está em sintonia com o  Ano litúrgico; 

 que torne suas as adorações recebidas na terra 

(aquelas dos personagens do Evangelho: Maria, José, 

os Reis Magos, a Samaritana...) e a adoração que 
recebe no céu, da corte dos Anjos e dos Santos;  

 que leve ao dom de si em relação a Deus e aos irmãos, 

com Cristo, por Cristo e em Cristo. 
 

4. Um método “original” 
 

Certamente, sua proposta mais original e de maior 
sucesso é o método da adoração “segundo os quatro fins do 

sacrifício”. Esta é uma linguagem um tanto distante da nossa 
e de como hoje se apresenta a Eucaristia. Colocada de modo 

                                                           
13

 Comenta o fato com a Sra. Tholin-Bost, em 23 de junho de 1853 (CO 412, 1; II, 478). Cf. também Retiro de Saint-

Maurice, 28 de abril de 1868, segunda meditação (NR 45, 3; V 391).  
14

 NR 44, 119. 



25 
 

sintético, essa abordagem do mistério da Eucaristia tem suas 
raízes nas declarações do Concílio de Trento, que afirma que 

no sacramento da Eucaristia Jesus perpetua seu único e 
verdadeiro sacrifício; Ele se expressa (sintetiza) – eis a teologia 

dos quatro fins do sacrifício -  nas quatro atitudes em relação 
ao Pai e em relação a nós que caracterizaram toda sua vida 

terrena e que Ele agora perpetua na Eucaristia: o louvor 
(Jesus glorifica o Pai), a ação de graças (dar graças por seu 

amor), a expiação (carrega o pecado do mundo) e a intercessão 

(reza em favor de toda a  humanidade). Padre Eymard retoma 
simplesmente estas quatro atitudes de Cristo e as propõe de 

novo como outras atitudes para partilhar com Ele ou em 
relação a Ele na oração de adoração. Proporá, portanto, 

partilhar o tempo disponível para a oração de adoração, 
segundo esses quatro momentos. 

Em síntese, esta é sua intuição que se torna sua proposta 
para esta forma de oração.15 

 
5. Deixar-se comprometer por uma presença 

dinâmica 
 

Em Padre Eymard existe o conhecimento de que a 

presença de Cristo no sacramento da Eucaristia não é 
estática, mas dinâmica: Jesus está vivo e age! Eis porque a 

adoração deve trazer e assumir suas mesmas atitudes nos 
confrontos do Pai (adorar, louvar, agradecer) e nos confrontos 

dos irmãos e irmãs (reconciliar, pedir perdão por eles, 
interceder). De fato, a preocupação de Padre Eymard é que a 

adoração eucarística não se reduza a uma prática piedosa, 
mas leve a comprometer-se sempre mais na mesma oferta do 

Cristo ao Pai e aos irmãos e, portanto, produza uma autêntica 
transformação da vida. 

Podemos hoje dizer que a proposta de Padre Eymard 
retoma, de alguma forma, a dinâmica e os elementos de apoio 

da Oração Eucarística, oração por excelência da Igreja no 

                                                           
15

 Depois de uma pregação em Nantes sobre a adoração, Padre Jubineau, superior dos Missionários, ficou tão entusiasmado 

que lhe pediu para preparar um texto fácil. Ele o fez. Impresso em Nantes no mês de março, em forma de folheto, foi 

largamente difundido e depois traduzido em diversas línguas. Méthode d’adoration para les quatre fins du sacrifice. Nantes, 

17 de fevereiro de 1867 (PO 35; XII, 588). 
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momento central da celebração da Missa; uma oração-ação na 
qual toda a Assembleia por Cristo, com Cristo e em Cristo 

louva e dá graças ao Pai pela obra de seu amor, oferece e se 
oferece com Cristo, reza e intercede pela Igreja e pelo mundo. 
Se hoje, na verdade, a Oração Eucarística é indicada como 
autêntica escola de oração cristã, isto Padre Eymard, a seu 

modo, havia intuído, superando uma visão devocional ou 
reparadora da adoração, tão difundida em sua época. 

 
6. Rezar como a Igreja reza     

 

Sendo a exposição eucarística “regulada” pela Igreja,16 a 
adoração eucarística, isto é, a oração na presença da 

Eucaristia devia estar em sintonia com o modo de rezar da 
Igreja e, portanto, segundo Padre Eymard, desenvolvendo os 

“quatro fins do sacrifício”. Este modelo, portanto, deve ser 
ensinado e recomendado, visto ser o modo de rezar da Igreja. 

É isto que ele fará em sua pregação, em seus escritos e 
recomendará também a seus sacerdotes: “Recomendarão a 

todos este método de oração da santa Igreja, se dedicarão a 
explicar seu sentido e, sobretudo, as virtudes que a formam e 

as preciosas graças que dela derivam” (Constituições de 1864, 
RR 78,10). “Temos certeza de que este culto é agradável a 

Nosso Senhor porque é o culto de sua Esposa, inspirado pelo 
Espírito Santo” (27 de fevereiro de 1865, NR 44, 69). 

 
7. Uma oração que é missão 

 

Para Padre Eymard, o testemunho de uma pessoa que 

reza diante do Santíssimo Sacramento exposto já é uma 

missão, um anúncio, uma eloquente demonstração de fé. 
“Contra a indiferença e a incredulidade, mostrar um adorador 

constitui a pregação mais eloquente”, escrevia em uma 
Conferência sobre adoração (PA 61,2).   

Sobretudo, a oração de adoração é parte integrante da 
missão de seus religiosos e dos leigos associados (aliás, a 

forma mais eficaz) porque com esta oração fazemos Cristo 

                                                           
16

 A exposição eucarística prolongada deveria ser autorizada pelo bispo titular, e o culto eucarístico se desenvolvia 

segundo as normas estabelecidas pelo ritual da Igreja da época. 
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agir; ao mesmo tempo, como seu Corpo, participamos de sua 
missão, oferecendo-nos com Ele, por Ele e Nele à glória do Pai 

e pelo bem dos irmãos.  
Eis o que ele diz a seus religiosos, mas é válido também 

para os leigos associados.   
 

Nossa vocação é mais apostólica. Aqueles que nos 
observam exteriormente nos consideram inúteis. 
Entretanto, acima de tudo, fazemos trabalhar Nosso 
Senhor e creio firmemente que seja o maior dos 
missionários, Ele que os convidou... Libertamos seu 
poder. Ele agradece ao Pai o bem com o qual cumula a 
humanidade. É vítima de propiciação para todos 
através de nossas mãos. O Pai, vendo-O assim, nos 
abençoa, porque desta forma completamos seu Reino 
neste mundo. 
 

Não acreditais que estas orações de Jesus não façam 
muito mais do que todas as orações dos anjos e dos 
santos? Nossa vocação é, portanto, a mais apostólica. 
Os missionários levam apenas uma graça e 
frequentemente são portadores infiéis dela, mas 
abrimos a fonte das graças e, unindo-nos à vida de 
Jesus Cristo, nós o completamos. Jesus não sofre 
mais, porém nós sofremos na adoração e ali fazemos 
um sacrifício contínuo de nossa liberdade e de nossos 
desejos (7 de agosto de 1867, PR 99,4). 

 
Conclusão 

 

A oração de adoração, como a compreende e a propõe 
Padre Eymard, reflete sua visão ampla da Eucaristia: 

“Queremos a Eucaristia toda em tudo aquilo que tem e tudo 
aquilo que é. Eis porque tomamos os quatro fins do sacrifício 

e os praticamos” (PS 423, 3). É uma oração que faz da 
Eucaristia a fonte e o alimento da vida cristã. 

Certamente, hoje não podemos limitar-nos a repropor 
simplesmente este método de oração (que, na verdade, 

conserva sua validade), ou melhor, captar sua intuição, 
enriquecê-lo com a visão conciliar que hoje a Igreja tem da 

Eucaristia, enriquecê-lo a partir de todos os elementos da 
Celebração Eucarística emanada da reforma litúrgica. 
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Pensemos, também, apenas na importância que hoje tem a 
Palavra de Deus na oração de adoração (RCCE 112).  

Entretanto, deixemos agora falar diretamente Padre 
Eymard através dos textos escritos para os leigos.  

 
II. Padre Eymard nos fala da Adoração 

 

1. A Adoração é inspirada pelo amor 
 

Já dissemos que no centro da espiritualidade de Padre 
Eymard existe o amor de Deus.  Somente da experiência 

desse amor nasce uma resposta de amor, a santidade da vida, 
a prática das virtudes, a dedicação de doar a si mesmo 

segundo a própria vocação (leigo, casado ou solteiro, padre ou 
religioso) na vida de cada dia, no apostolado até o martírio, se 

necessário. 
 

É graças ao amor, um amor exclusivo, filial e 
apostólico, que aqueles que adoram a Eucaristia, em 
pouco tempo e em um alto nível, chegarão à santidade 
da própria vocação eucarística. 
Portanto, devem fazer do amor de Jesus o princípio e o 
centro de seus pensamentos e de suas ações; partirão 
do amor para chegar aos sacrifícios solicitados pelas 
virtudes, pelos deveres do próprio estado, pela vida 
apostólica. Suas ações deverão ser a chama pura e 
poderosa desse fogo divino provocado pelo amor. Sob 
a sedução do amor, o trabalho torna-se fácil, o 
sacrifício, doce e a cruz, amada. 
O coração nunca faz cálculos! A prova de que o amor 
vive e reina na alma de um cristão está na prontidão 
da obediência, na alegria que segue o sacrifício, no 
desejo doce e forte de fazer alguma coisa grandiosa 
por Jesus (RA 4,1).  
O amor de Jesus Cristo, portanto, deve ser a primeira 
ciência e a primeira virtude do cristão, assim como é 
sua norma e sua graça soberana (RA 18,11). 

 

É o Espírito que torna possível fazer do amor de Deus a 
força vital de nossa vida.  

 

A ação do Espírito Santo sobre a alma que ama (a 
Eucaristia) completa aquela do Pai e do Filho. Sua 
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missão é perpetuar e aperfeiçoar Jesus Cristo em seus 
membros. 
Também o amor dos apóstolos só foi perfeito depois 
que receberam o Espírito Santo. Sua missão divina é, 
portanto, formar Jesus em seus discípulos, ensinar-
lhes interiormente sua verdade, dar-lhes sua doçura e 
seu amor; dar-lhes a força de confessar esta verdade 
divina e de ser diante dos reis e das gentes 
testemunhas fiéis e generosas; infundir em suas 
almas o Espírito de Jesus, a fim de que vivam de sua 
vida e de seu modo de agir, e possam dizer como o 
apóstolo: “Eu vivo, mas não eu! Não sou mais eu que 
vivo, não sou eu o princípio e o fim de minha vida, 
mas é Cristo que vive em mim” (Cf. Gal 20, 20) (RA 
18,11). 
 

A adoração eucarística é um ato de fé no amor de Deus 
que agora se torna presente no mistério da Eucaristia, no 

qual o Pai nos dá o Filho que nos comunica sua vida.   
 

Quando estou em adoração, diante de quem eu me 
encontro?  
Estás, diz para mim a Santa Igreja, na presença de 
Jesus Cristo, teu Rei, teu Salvador e teu Deus.  
Adora-O, minha alma, com a fé do cego de nascença 
quando, encontrando seu benfeitor, se prostra diante 
Dele e O adora (Cf. Jo 9, 38). 
Adora-O com a fé de Tomás, dizendo com ele: “Sois 
meu Senhor e meu Deus!” (Jo 20, 28). 
Entretanto, eu não vejo Jesus como o discípulo!  
“Mais bem-aventurados do que tu, diz o Salvador a 
Tomé, são aqueles que creem sem ter visto com os 
próprios os olhos, sem ter tocado com suas mãos” (Cf. 
Jo 20, 29). 
A Santa Igreja mostra para mim meu Salvador e meu 
Deus oculto sob a forma de uma hóstia, como São 
João Batista o apresenta ao povo sob a forma de um 
simples homem, como a Santíssima Virgem aos Reis 
Magos, sob a forma de uma criança.  
Portanto, alma minha, adora-O com a fé dos Reis 
Magos em Belém, oferece-lhe o incenso de tua 
adoração como teu Deus, a mirra da mortificação 
como teu Salvador e o ouro de teu amor, de tua 
submissão como teu Rei (Cf. Mt 2,11) (RA 20,8). 
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2. Modelos para uma verdadeira adoração 
 

Entretanto, quais são os modelos, os exemplos para 
expressar a fé, a adoração e o reconhecimento ao amor de 

Deus, manifestado em Jesus e presente na Eucaristia? 
Padre Eymard relaciona a adoração eucarística com as 

adorações que Jesus recebeu na terra e que, agora, recebe na 
glória do céu. O adorador se insere nessa corrente vital que 

une presente, passado e futuro: a adoração do Jesus terreno, 
do Cristo glorioso à direita do Pai, do Jesus presente na 

Eucaristia.  

A adoração eucarística consiste em render a Jesus Cristo 
presente no Santíssimo Sacramento as mesmas homenagens 

que, como Deus, recebeu na terra e agora as recebe no céu. 
 

a. A adoração na terra 
  

Padre Eymard gosta de propor a fé de Maria e de José, os 

primeiros modelos do adorador.  
 

As homenagens prestadas a Jesus durante sua vida 
mortal são conformes a seu estado. 
Como são santas e perfeitas as adorações de Maria 
quando adora o Verbo Encarnado em seu seio virginal; 
quando O adora em sua entrada no mundo em um 
palácio de pobreza, sobre o trono de amor da 
manjedoura, coberto com pobres panos e acomodado 
sobre a palha. Nunca o Verbo fora tão grande no amor 
e jamais havia recebido homenagens tão doces e 
ternas como aquelas de sua divina mãe! 
Como deviam ser ternas e humildes as adorações de 
São José, guardião e primeiro servidor de Jesus; com 
que fé servia Nosso Senhor; com que humildade lhe 
prestava os serviços adequados a sua idade; com que 
piedade O adorava, com que amor aceitava os 
sacrifícios do exílio no Egito, a pobreza de Nazaré! [...] 
O Verbo Encarnado teve somente estes dois primeiros 
adoradores. Na verdade, porém, sua adoração valia 
mais do que a adoração de todas as outras criaturas.  

 

Com frequência, cita também os Reis Magos como 
testemunhas da verdadeira adoração a Cristo, Deus e 

Salvador. 
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Também as adorações dos Reis Magos são dignas de 
admiração e são o modelo das visitas ao Santíssimo 
Sacramento. Eles vêm de longe, deixam tudo, chegam 
a Ele com alegria, O cercam com honra, confessam 
sua grandeza, O adoram com profunda humildade e 
grande reverência. Contemplam os sacrifícios de seu 
amor com terna admiração. Tornam-se discípulos, se 
oferecem a Ele para servi-Lo, o homenageiam com 
suas coroas e com tudo aquilo que têm de precioso. 
Depois, voltam a seus países para serem lá os 
apóstolos do Deus Encarnado, que se fez pequeno, 
pobre e sofredor por amor à humanidade (Cf. Mt 2,1-
12). 
 

Ele propõe ainda os personagens do Evangelho. 
 

Como é viva a fé do cego de nascença que se prostra 
aos pés do Salvador, de Jesus, seu benfeitor, com 
estas palavras; “Sou eu!” (Jo 9, 37). 
Como é humilde e penitente a adoração de Maria 
Madalena aos pés de Jesus (Cf. Lc 7, 37-38). 
Como é humilde e tocante a fé do Centurião, que diz a 
Jesus: “Senhor, eu não sou digno de que venhais a 
minha casa; dizei uma só palavra e meu servo será 
curado” (Mt 8, 8). 
Como é grande e eloquente a fé da mulher cananeia 
aos pés de Jesus, pedindo uma migalha de pão (Cf. Mt 
15, 22-28). 
 

E, particularmente, lembra os “adoradores” no Calvário, 

momento culminante do amor de Jesus pela humanidade, 
perpetuado na Eucaristia. 

 

Contudo, uma das mais belas adorações é aquela no 
Calvário. Lá, Jesus é adorado com todos seus títulos, 
todas suas virtudes, na realeza de seu amor. O bom 
ladrão O adora como seu Rei Salvador; Maria 
Madalena, como seu bem-amado Mestre; João, como o 
Deus de amor; Maria, sua mãe, O adora em todas 
estas provas de Seu amor. Enfim, os carrascos 
convertidos O adoram e O proclamam Filho de Deus, 
prostrando-se aos pés da Cruz: fazem a Ele a primeira 
honrosa reparação pública e solene, no próprio local 
de seu deicídio.  
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E conclui:  
 

Foram estas as adorações que Jesus recebeu na terra 
e que o adorador deve continuar diante do Santíssimo 
Sacramento, essa Nazaré perpétua da vida escondida 
de Jesus, esse Calvário sempre atual, esse Cenáculo 
permanente. E deve inspirar-se nas virtudes e na 
piedade desses primeiros adoradores (RA 21,3). 

 

b. A adoração no céu 
 

As adorações que o Senhor recebe agora no céu são 
mais admiráveis que aquelas na terra; é a adoração na 
glória, na posse eterna e perfeita de Deus mesmo. 
No céu, são os anjos que cantam a glória do Criador, 
prostram-se diante do trono daquele que vive nos 
séculos dos séculos e do Cordeiro. Cantam o 

Trisaghion celeste, do Deus três vezes Santo, dizendo: 
Santo! 
São João descreve as homenagens da Corte celeste e 
os santos Evangelhos as que o Salvador recebeu 
durante a vida. 
Escutemos São João que nos descreve no Apocalipse, 
capítulos 4 e 5, as adorações dos anjos e dos santos 
(RA 21,4).  
 

Padre Eymard, neste ponto, apresenta por inteiro os 

capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Isto nos faz compreender a 
importância que ele dava à adoração no céu, descrita pelo 

apóstolo João. Hoje sabemos que esses textos têm forte marca 
litúrgica, isto é, citam hinos e aclamações que pertenciam às 

primeiras comunidades cristãs.17 
 

O que emerge deste texto (RA 21) que, por sua 

importância, o tomamos quase inteiramente, é a capacidade 
de Padre Eymard em vincular estreitamente a Eucaristia a 

toda a experiência de Jesus, a todos seus mistérios de 

                                                           
17

Cf. M. Barbiero, Vida eucarística e vida religiosa em São Pedro Julião Eymard (1811-1868). Dissertatio ad 

Doctoratum in Facultatae Theologiae (apud Institutum Spiritualitatis) Pontificiae Universitatis Gregorianae, Verona 1991, 

p. 177-179. G. Crocetti, L’Apocalisse meditata e pregata, EDB, Bolonha, 2003, p. 73-95. “Adorar Jesus no Santíssimo 

Sacramento é o escopo da Igreja militante, como a adoração de Deus em sua glória é o escopo da Igreja triunfante. Existe, 

portanto, uma santa rivalidade, uma religiosa consonância, uma harmonia no serviço divino entre a corte celeste e a corte 

eucarística, entre o adorador e a Santa Igreja, sua mãe” (RA 20, 2). 
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salvação, da encarnação a sua glorificação. Fiel à fé da Igreja, 
a Eucaristia é o memorial que torna viva e atual a história de 

salvação que Deus realizou pela humanidade, que encontra 
sua plenitude em Cristo e terá sua plenitude na participação 

da glória futura.18 Portanto, também a adoração deve ser 
vivida nesta rica perspectiva e isto, em sua época, não estava 

previsto.  
Ciente da importância da adoração como expressão da fé e 

à luz do impacto positivo que tinha em seu tempo, Padre 
Eymard afirma:  

  

A adoração eucarística é o maior triunfo da fé, porque 
é a submissão total e perfeita da razão do homem a 
Deus; de fato, a adoração é feita através de todas as 
verdades cristãs, todos os mistérios da vida de Jesus 
Cristo, visto que cada verdade prepara, institui ou 
perpetua o Reino da divina Eucaristia. 
Todos os raios provêm do sol ou a ele conduzem; 
assim, cada verdade vem de Jesus Cristo ou conduz a 
Ele. A santíssima Eucaristia é a última graça e a 
última perfeição da verdade. É Jesus em sua última 
forma de amor; ele somente a deixará para vir julgar 
os homens e manifestar a eles sua glória (RA 20,2). 
 

Na Eucaristia, todas as virtudes de Nosso Senhor 
estão aí concentradas e glorificadas. Cada mistério da 
vida do Salvador é admiravelmente representado. 
A divina Eucaristia é a síntese inefável da vida mortal 
e da vida gloriosa de Jesus Cristo colocada à 
disposição do cristão, a fim de que tenha a graça e a 
glória de uma e da outra e honre seu Bom Mestre 
nestes dois estados de vida (RA 20,5).  

 

3. A adoração transforma a vida 
 

A adoração deve levar a uma progressiva transformação 

da vida, a uma verdadeira conversão. Por isso, Padre Eymard, 
depois de ter lembrado que a adoração exige preparação, 

escolha do tema e conclusão, oferece indicações preciosas 
sobre o assunto e o modo como deve ser desenvolvido na 

                                                           
18

 Cf. SC 5, 7. 
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adoração, exatamente para que esta tenha uma concreta 
repercussão na vida.  

 

Um ponto central para a meditação, assim como para 
a adoração é saber desenvolver bem o assunto 
escolhido, saber extrair dele genuínas normas e atos 
concretos para a prática das virtudes. Para obter isto, 
é necessário que a reflexão, que é a alma e a vida da 
contemplação, tenha cinco qualidades: 
Natural: deve estar de acordo com a natureza e o 

caráter do tema; 
Simples: busca a verdade, a santidade naquilo que se 

medita, com espírito calmo e recolhido; 
Particular: desce do geral ao particular, do olhar de 

conjunto ao detalhe. A verdade considerada de modo 
geral nada produz; 
Pessoal: Se se quer fazer aderir o próprio espírito ao 

assunto e demover os sentimentos do coração, é 
necessário que na oração tudo seja reconduzido a um 
nível pessoal; 
Prática: é o ponto essencial. Para nos tornarmos 
melhores é que meditamos, é para oferecer a Deus um 
sacrifício particular de louvor e de amor que O 
adoramos (RA 20,5). 
 

É importante que o tema da adoração reflita a situação 

atual do adorador, sua vida concreta. Para isto, não é 
necessário sermos rígidos na prática da adoração. 

  

Para a escolha do tema, qualquer coisa pode tornar-se 
um argumento fecundo de oração. Isto depende da 
disposição atual da alma, de seu estado, de suas 
emoções. Sobretudo, depende da graça do momento, 
daquele inesperado raio de luz que atinge a alma e a 
penetra até o fundo (RA 20,5).19 
 

 

 

 

                                                           
19

 Oferece também preciosos conselhos práticos. “Um tema para desenvolver progressivamente já está pronto para mais 

adoradores e, normalmente, é mais fácil e mais frutuoso. Uma vez iniciada a oração, não há necessidade de mudar 

facilmente o tema preparado; significaria expor-se à inconstância e à esterilidade. É necessário, portanto, permanecer no 

tema e voltar para ele o espírito com firmeza, a não ser que a graça o substitua por um melhor. No entanto, para verificar 

sua verdade, não é necessário voltar imediatamente: esta regra é muito importante! De resto, é necessário permanecer em 

uma verdade, ceder um pensamento a fim de que a alma encontre aí seu alimento, como a abelha que permanece numa 

flor rica de pólen por causa do mel” (RA 20, 5). 
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Entretanto, especifica: 
 

A Santa Eucaristia é rica de temas para a oração: 
todas as verdades a ela conduzem ou dela derivam, 
como os raios surgem do sol. Todas as virtudes de 
Nosso Senhor aí estão concentradas e glorificadas. 
Cada mistério da vida do Salvador nela está 
admiravelmente representado (RA 20,5).  

 
4. Um exemplo 

 

Aproximando-nos da conclusão, ouçamos um dos 

exemplos20 que Padre Eymard oferece nesses textos para os 
leigos sobre como é possível desenvolver os (quatro) 

momentos de adoração, à luz de sua proposta para esta forma 
particular de oração. 

 

Cenáculo permanente de amor 
 

1. Adora Nosso Senhor Jesus Cristo que fez da 
Eucaristia o Cenáculo permanente de seu amor 
onde convida todos os homens, cada um pelo nome, 
a vir a fim de obter a mãos cheias este tesouro 
inexaurível de todas suas graças, sentar-se neste 
banquete divino onde sacia a si mesmo, na 
Comunhão sacramental com a qual dá ao homem 
tudo aquilo que tem e tudo aquilo que é, a fim de 
que quem comunga se dê todo a Ele, faça a Ele a 
homenagem da própria vida. 

2. Agradece-lhe esse amor imenso, o dom inefável da 
Eucaristia que encerra todo dom. Agradece-lhe 
todas as graças que recebeste com a Eucaristia.  

3. Humilha-te pela pouca glória que deste em troca de 
seu amor. Chora tua ingratidão, pede perdão a sua 
infinita misericórdia. 

4. Torna-te o discípulo do Amor de Deus da 
Eucaristia, da ação de graças eucarística tão 
esquecida, tão malfeita; e, no entanto, a ação de 
graças é a primeira virtude do amor, a flor mais 
bela da Eucaristia (RA 20,13).  

 

 

                                                           
20

 Oferece dez breves exemplos em RA 20, 8-18.  
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Conclusão. Fruto da adoração: o dom de si 
 

“Entrega-te totalmente a Ele como Ele se entrega a ti” (RA 

20, 17), diz Padre Eymard aos leigos em uma de suas 
propostas para a adoração.  

A contemplação do Cristo em estado de oferta e de 
imolação no santo Sacramento leva a doar-se como Ele sem 

limites; a oferecer-se como o Pão eucarístico para a santa 
Comunhão. 

Aquele que na Eucaristia continua a doar-se nos encoraja 

a perseverar no amor, nas pequenas coisas de cada dia, nos 
grandes acontecimentos da vida, em cada idade e em cada 

circunstância.21 
 

Ao final de sua vida e poucos meses antes da morte, Padre 
Eymard poderá expressar em uma síntese extraordinária este 

entrelaçamento vital entre adoração e dom de si, mostrando 
com clareza o fruto maduro de uma vida que se deixa plasmar 

pela Eucaristia. 
 

Fazer da adoração o eixo de minha vida.  
Preparar minhas adorações como se prepara uma 
refeição, um discurso solene. 
A alma de minhas adorações: o dom de mim mesmo, a 
virtude que honra seus aniquilamentos eucarísticos (2 
de maio de 1868, NR 45,16). 
 

No retiro que prega aos coirmãos um ano antes de sua 
morte (7-14 de agosto de 1867), Padre Eymard afirma: “Em 

princípio, posso dizer que a graça da Congregação é uma 
graça de oração e que nisto nos devemos distinguir das outras 

Congregações Religiosas” (PR 114,1). 
 

Padre Eymard afirma, portanto, que esta forma de oração 
é uma escola privilegiada para transformar toda nossa vida 

em uma “vida eucarística”, em um dom permanente de si 

mesmo oferecido a Deus e ao próximo, por amor.   

                                                           
21

 “A verdadeira adoração é o dom de si no amor, é o “êxtase do amor” no tempo presente para a glória de Deus e o 

serviço do próximo”. A Eucaristia, dom de Deus pela vida do mundo. Documento teológico de base para o 49º Congresso 

Eucarístico Internacional, Quebec, 15-22 de junho de 2008, Centro Eucarístico, Ponteranica (BG), 2007, p. 47. 
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IV. A missão que nasce da Eucaristia 
Apóstolos da Eucaristia 
 

Convencido de que uma vida não pode ser plenamente eucarística 
se não for consagrada a Deus e aos homens,  

Padre Eymard nos deixou um exemplo de contemplação  
e ação apostólica (PV 3). 

 

Para conhecer de maneira correta a experiência de Padre 
Eymard, não devemos esquecer, como já repeti, que ele é filho 

de seu tempo, vive na Igreja e na sociedade do século XIX. 
Não podemos, portanto, esperar dele uma visão dos leigos, de 

seu lugar e de seu papel na Igreja que é a nossa atual. O 
Concílio Vaticano II devolveu aos leigos seu lugar, sua 

dignidade, sua missão dentro da comunidade eclesial. 
 

Um amigo e um guia espiritual 
 

Padre Eymard foi um homem que soube relacionar-se com 

leigos nos diversos níveis. Teve amizades profundas que o 
acompanharam em todo o curso de sua vida;22 sempre 

respeitou a graça particular das pessoas e as convidou a 
serem fiéis a ela; soube comprometer os leigos como 

protagonistas, seja quando era diretor da Ordem Terceira de 
Maria, como quando associou os leigos a sua missão 

eucarística.23 Colaborou com os protagonistas das obras 
eucarísticas de seu tempo, na maioria leigos.  

Era um ponto de referência para muitos leigos 
empenhados ou que buscavam a vontade de Deus em relação 

a sua vida ou se perguntavam como servir a Igreja e a 
sociedade do próprio tempo. Eles o procuravam para 

receberem luz na direção espiritual. Nesse delicado ministério, 
sua maior preocupação era entender a graça pessoal de cada 

um e encorajar a segui-la com audácia e generosidade. 
 

 
 

                                                           
22

 Cf. A. Guitton, O Apóstolo da Eucaristia. Biografia de São Pedro Julião Eymard. Nouvelle Cité, Bruyère-le-Châtel, 

2012, p. 243-270. 
23

 Idem, p. 63-66; 160-164; 271-274. 
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Uma missão partilhada 
 

Se sua proposta de vida eucarística é oferecida a todos, 

indistintamente, visto que a Eucaristia é o coração da vida da 
Igreja para leigos, sacerdotes e religiosos, Padre Eymard 

partilha de modo todo especial sua missão com aqueles leigos 
que, como ele, têm uma vocação eucarística, um amor especial 

pela Eucaristia e se sentem chamados a uma missão 
eucarística na Igreja. 

Forma esses leigos para uma intensa vida de união com o 
Senhor e os encoraja a serem com ele Apóstolos da Eucaristia: 
anunciar o amor de Deus, revelado no mistério da Eucaristia, 
e levar todos para esse banquete.  

 

Conhecer, amar e servir Jesus Cristo no Santíssimo 
Sacramento: eis o verdadeiro adorador! Fazê-lo 
conhecer, amar e servir em seu sacramento: eis o 
verdadeiro apóstolo da Eucaristia! O apóstolo que se 
limita a mostrar Jesus Cristo em Belém é apenas uma 
estrela ou um anjo. Aquele que o indica de longe é 
apenas João Batista, não mostra Jesus que caminha. 
Na verdade, o apóstolo da Eucaristia mostra Jesus 
vivo, pleno de graça e de verdade sobre seu trono de 
amor (Cf. Jo 1,14) (RA 17,5). 
 

Padre Eymard organiza esses leigos em Associação que 

chama de Agregação do Santíssimo Sacramento e os 
considera parte da família eucarística.24 

Grande número de manuscritos testemunha seu 
empenho, que durou até sua morte, em definir a 

espiritualidade e a missão da Agregação. Quer estruturar a 
associação de forma a poder responder às diversas situações 

das pessoas interessadas. Esses textos estão agora 
disponíveis em sua integridade e os escolhemos como ponto 

de referência para este nosso encontro. 
Como podemos, em síntese, delinear a missão desses 

leigos a partir dos escritos que Padre Eymard nos deixou?  
 

                                                           
24

 Nos primeiros projetos de suas Constituições, os leigos associados eram até mesmo considerados como parte do 

Instituto. Depois, a Santa Sé lhe pedirá para distinguir os religiosos dos leigos associados que, embora pertencendo à 

mesma família carismática, têm suas respectivas regras e diretrizes.  
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I – Uma missão de oração 
 

Acolhendo o mandato de Cristo aos apóstolos,  
testemunhamos e anunciamos o Evangelho com nossa vida.  

Convidamos todos à comunhão com Deus, celebrada na Eucaristia.  
Colaboramos com os homens e as mulheres de boa vontade 

 para construir um mundo justo e solidário (PV 12). 

 
1. Anunciar o amor de Deus na Eucaristia 

 

“Deus amou tanto o mundo que deu a ele seu Filho único” 
(Jo 3, 16). Permanece presente conosco no sacramento de seu 

amor. Lá pode ser conhecido, encontrado, invocado, amado. 
Fazer conhecer e encontrar Cristo em seu sacramento de 

amor: eis a missão do apóstolo da Eucaristia.  
 

É necessário tornar Jesus conhecido, mostrá-Lo como 
o fez São João Batista, reconduzir a Ele nossos 
amigos, nossos irmãos, como fez André. É o mais 
importante que se pode fazer: levar uma pessoa a 
conhecer seu Salvador e Deus, mas é necessário fazê-
Lo conhecer sobretudo por Seu amor, por Sua amável 
bondade: está exatamente lá, na Eucaristia, o divino 
enamorado dos corações! (RA 23,11). 
 
 

2. Testemunhar a própria fé na Eucaristia 
 

Padre Eymard está firmemente convencido de que a 
adoração eucarística de Cristo solenemente exposto em seu 

Sacramento de amor é um testemunho de fé e um anúncio 
para todos. O adorador, em nome de toda a humanidade, 

louva e agradece. 
 

Adorar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento é 
adorar a grandeza, a ternura de seu amor pelos 
homens, preparando, instituindo e perpetuando a 
divina Eucaristia para ser sempre vítima de salvação, 
pão do céu e consolo do homem peregrino sobre a 
terra (RA 23,7). 

 

O amor de Deus por nós, revelado em Jesus Cristo e 

presente na Eucaristia, deveria gerar fé e reconhecimento.  
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Então, diante de tanto amor e de tanta bondade de 
Jesus Cristo, qual deve ser o reconhecimento do 
coração do homem, por amor destinatário da 
Eucaristia, do Calvário e da Encarnação? Como louvar 
dignamente tal bondade? Quais ações de graça 
poderão igualar-se ao dom? Que amor poderá 
responder a esse fogo de amor? (RA 23,8). 
 

 

3. Ser sinal profético na indiferença do mundo 
 

Entretanto, nos encontramos diante da indiferença e da 

reduzida fé do mundo e de tantos cristãos. É importante que, 
como um dia os apóstolos, se forme ao redor do Deus da 
Eucaristia um grupo de íntimos que mantenham acesa a 
lâmpada da fé e do reconhecimento. Aqui encontra seu espaço 

como missão o testemunho daqueles que permanecem em 

oração diante da Eucaristia. As figuras da “Guarda de Honra” 
ou da “Corte do Rei” são aquelas que seus contemporâneos 

compreendem imediatamente.  
 

Oh! Por que os homens são assim indiferentes? Por 
que os cristãos não fazem a Deus aquilo que fazem os 
muçulmanos a Maomé, os pagãos às próprias 
divindades, os escravos do mundo ao ídolo de seu 
coração e de sua vida? Se os cristãos continuarem a 
abandonar Jesus Cristo em seu templo, o Pai celeste 
não lhes retirará seu Filho bem-amado, assim 
desprezado? 
Para evitar isso, e seria a maior desgraça, acordem as 
almas fiéis, unam-se e formem uma Guarda de Honra 
ao soberano de todos os reis, uma corte dedicada ao 
Deus do amor! (RA 20,1). 
 

Podemos, agora, entender o que pensa Padre Eymard 

quando fala do “serviço eucarístico”: trata-se da adoração 
eucarística assumida como um “dever de reconhecimento” em 

relação a Deus, é “amar e servir a Deus”, ordenado no 
primeiro mandamento. Se agora Deus está presente para nós 

na Eucaristia, pede um ato de fé e de amor reconhecido, pede 
para ser colocado de novo no lugar que lhe compete na vida 

de suas criaturas, pede para “ser servido” antes de qualquer 
outra coisa. 
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A adoração eucarística torna-se um modo de cumprir, em 
nome de toda a humanidade, o primeiro mandamento: “Ama o 
Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda tua alma e 
com toda tua mente”. Este é o maior e primeiro mandamento 

(Mt 24, 37-38). 
 

O serviço a Cristo na Eucaristia deve vir antes de 
qualquer outro. É o serviço excelente, por natureza, do 
Mestre; é o cumprimento da lei de Deus, é o objetivo 
do homem: “Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele 
servirás” (Mt 4,11).  
Eis porque no altar da exposição qualquer outro culto 
está suspenso. O Deus da Eucaristia somente está em 
seu trono de amor para ser o centro de cada adoração 
e de todos nossos corações (RA 20,1).  
 

4. Uma missão de oração com a Igreja e como faz a 
Igreja 

 

Entretanto, como deve ser este “serviço” para ser 

adequado, correto? 
Deve ser “litúrgico”, isto é, executado da mesma forma 

como a Igreja presta culto a Deus. 
Sob esse aspecto, Padre Eymard foi verdadeiramente 

profético. Como se ele dissesse: se queremos “servir” a Deus 
em nome de toda a humanidade, se queremos estar em sua 

presença de modo adequado, pregá-lo com as palavras 
corretas..., devemos frequentar a escola da oração da Igreja, 

que é a Liturgia.  
 

Jesus Cristo não estabeleceu regras cerimoniais para 
Seu culto, mas se contentou em dar a adorável 
Eucaristia, que é o fim e o objeto (do culto). [...] A 
Liturgia vem de Pedro, o chefe dos apóstolos, a pedra 
fundamental da fé e do culto da Igreja. Os papas a 
conservaram e a transmitiram respeitosamente aos 
séculos seguintes e, segundo as necessidades da fé, 
da piedade ou do reconhecimento, acrescentaram, no 
pleno direito de sua autoridade, orações, ofícios, ritos 
sagrados. [...] 
Eis a regra invariável e inflexível do serviço 
eucarístico: a Santa Liturgia Romana.  
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Portanto, é necessário observá-la com religiosa 
piedade, meditar seu espírito, estudar suas regras.  
A perfeição de um servidor está no conhecimento e na 
virtude de seu dever (RA 21,2).  
 

A ciência mais conveniente para nutrir a fé e a 
piedade daqueles que adoram Jesus na Eucaristia é 
incontestavelmente a ciência litúrgica, o espírito de 
seus ritos (RA 23,1). 
 

5. Um “serviço” para ser vivido com amor: um amor 

reconhecido para com Deus, um amor que abraça o 

mundo todo 
 

O serviço eucarístico de Jesus Cristo dever ser um 
serviço de amor, como o sacramento que o adorador 
serve, como a graça que daí brota aos borbotões, como 
o amor divino que o inspirou a fim de que se tornasse 
a luz fundamental de sua vida; como o amor tão 
generoso que Ele instituiu para estimular o amor do 
homem; como o amor inexaurível que O torna 
presente em toda a parte e o perpetua até o fim do 
mundo para alimentar continuamente o amor cristão 
e adquirir sempre novos direitos sobre seu 
reconhecimento (RA 21,2).  
 

Um serviço que deve encontrar sua realização na vida 

concreta, no “culto em espírito e verdade” que abraça cada 
dimensão da vida até o dom de si. 

 

Cada cristão deve, portanto, a seu divino Rei a 
homenagem de cada dom da natureza e da graça do 
qual é dotado; é o tributo justo que Deus exige do 
homem e que se espera de seu coração. Entretanto, a 
verdadeira glória desse serviço ocorre quando o cristão 
oferece a seu divino Rei a homenagem de seu coração 
e de suas ações. Então, é um servidor realmente régio, 
um servidor segundo o coração de Deus (RA 21,2).  

 

6. Ornamento litúrgico 
 

É evidente que a exposição solene e prolongada (onde for 
possível, perpétua) comporta também o cuidado de tudo que é 

necessário para a ornamentação. A despesa requerida das 
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velas para a exposição solene era considerável e suas 
comunidades religiosas faziam muitas vezes enormes 

sacrifícios para garantir o culto ao Senhor, respeitando as 
normas. Padre Eymard confia também aos leigos o ônus e o 

cuidado com os objetos de culto (RA 23, 3), dando a própria 
contribuição para a compra das velas necessárias à exposição 

solene (RA 23, 4), as flores para ornamentar o altar, as 
alfaias... Se o amor de Deus está em primeiro lugar, também 

seu culto deve ser prioritário. 
O belo, na Liturgia, expressa a fé agradecida da Igreja, 

mas é também um meio eficaz para mostrar aos 
contemporâneos o amor ao Cristo da Eucaristia. 

 
Conclusão: uma missão para nós, hoje 
 

A primeira forma eminente da caridade a Igreja a exercita 
acima de tudo em sua oração. A oração da Igreja na Liturgia 

abraça o mundo, as necessidades do momento, intercede por 
todos. Na oração, a comunidade cristã expressa sua caridade, 

a exemplo da oração de Jesus. 
Não podemos compreender a importância que Padre 

Eymard dá à Adoração Eucarística se a separarmos da missão 
a que ele se sente chamado a serviço da Igreja e da sociedade 

de seu tempo.  
 

1. Segundo Padre Eymard, a própria exposição do 
Santíssimo é uma forma de missão: “expor a Eucaristia 

é torná-la visível, anunciá-la, criar um espaço para 
encontrar Deus, uma oportunidade para os homens e 

as mulheres de cada época. A exposição, se for bem 

feita, tem força de atração. 
A forma espetacular da exposição que foi adotada por 

cerca de um século nas Igrejas da Congregação (o 
Ostensório, por vezes gigantesco, colocado sobre o globo 

terrestre, envolto em um manto real e tendo em cima 
uma coroa, rodeado de anjos adoradores, iluminado por 

uma miríade de velas acesas) deve ser compreendida 
exatamente nesta perspectiva: expressar a homenagem 

ao Deus da Eucaristia, Rei dos corações, era também 



44 
 

um modo “eficaz” para atrair o povo a deter-se e rezar 
em sua presença. 

Hoje, os tempos e as sensibilidades mudaram; devemos 
perguntar-nos qual é a forma mais idônea para “expor”, 

para “mostrar” a Eucaristia a nossa geração, torná-la 
uma ocasião para que aqueles que nos cercam possam 

encontrar e conhecer a Deus, sempre atentos à 
sensibilidade das culturas, mas respeitando aquilo que 

Jesus quis fazer, entregando-se em seu sacramento e 
na fidelidade, como Padre Eymard, às orientações da 

Igreja. 
2. O mundo pode mudar se as pessoas mudam. A 

insistência de Padre Eymard quanto à importância da 
oração e, em particular, da oração na presença do 

Senhor na Eucaristia, baseia-se na fé que somente a 
Comunhão com Cristo pode modificar verdadeiramente 

as pessoas. Ora, o método que ele sugere prolonga a 
graça da Comunhão e conduz a uma união com o 

Senhor sempre mais intensa. O tempo passado em 
oração com Cristo só pode transformar a vida e apenas 

uma pessoa transformada Nele pode mudar o mundo, a 
Igreja, a sociedade, a família. 

Que a Adoração seja “missão” está baseada na certeza 
da própria fecundidade da oração, em particular a 

oração de intercessão. Somente o Senhor pode mudar o 
coração dos homens, particularmente nas situações em 

que todos os meios humanos já exauriram. Neste 
momento, nos resta somente a oração.  
 

Oh! É aos pés dessa amável vítima que o adorador 
deve vir rezar, chorar, suplicar ao amor crucificado 
para tocar o coração dos pecadores empedernidos, 
para quebrar as duras e humilhantes correntes do 
vício que pesam sobre tantos escravos do mundo. [...] 
(RA 23,11). 
 

3. O método de oração que Padre Eymard propõe, e que 

assume a forma de rezar da própria Igreja, se torna um 
extraordinário exercício da caridade. Particularmente, 

são os dois últimos momentos da Adoração (pedir 
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perdão, interceder) que expressam o que Padre Eymard 
chama de “o apostolado eucarístico da oração”, uma 

missão tão eficaz quanto as obras de caridade ou o 
anúncio do Evangelho. 

 
A impetração ou intercessão é o apostolado eucarístico 
da oração, é o fruto divino da Adoração, da ação de 
graças e da propiciação. 
Este apostolado eucarístico honra Jesus Cristo no 
Santíssimo Sacramento como fonte divina de cada 
dom e de cada graça. Com efeito, a santíssima 
Eucaristia é seu tesouro inexaurível. Jesus colocou à 
disposição do homem todas suas virtudes, todos seus 
méritos, o preço infinito de sua redenção com uma 
condição: que se venha a buscá-lo aqui, pedir-lhe em 
sua terna bondade, sempre disposta a preencher-nos 
com seus bens (RA 23,11).  
 

II – Uma missão de serviço 
 

Entretanto, a comunhão com Cristo, que doa a Si mesmo 
na Eucaristia, impulsiona a servir o próximo. 
 

1. A Obra da Primeira Comunhão dos Adultos 
 

A caridade que nasce do encontro com Cristo na 
Eucaristia impele a sair do Cenáculo pelas estradas do 

mundo para anunciar o Evangelho e socorrer os pobres. 
Particularmente, compromete os leigos com a Obra da 

Primeira Comunhão dos Adultos,25 uma iniciativa para a 

promoção humana e a evangelização da juventude 
abandonada a si mesma, nas novas periferias industriais de 

Paris.  
No tempo de Padre Eymard, a Primeira Comunhão era o 

sacramento que marcava a passagem da infância para a vida 
adulta, sendo considerada a festa mais importante da vida. 

Na França, celebrava-se aos 12 anos e concluía o ciclo do 
Catecismo. Era um acontecimento importante para toda a 

família e a Paróquia, tendo também uma importância social: 

                                                           
25

 Cf. A. Guitton, O Apóstolo da Eucaristia. Biografia de São Pedro Julião Eymard. Nouvelle Cité, Bruyère-le-Châtel 

2012, p. 137-145. 
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ter feito a Primeira Comunhão era uma oportunidade e uma 
possibilidade a mais de encontrar trabalho. Todos faziam a 

Primeira Comunhão; também os mais anticlericais a 
consideravam um fato normal e comumente aceito por todos.  

Era precedida por um retiro de dois ou três dias no qual o 
candidato se preparava com uma “boa confissão”. A 

celebração era particularmente solene e ocorria na Missa 
paroquial da manhã de domingo. À tarde, os comungantes 

renovavam as promessas do batismo. No dia seguinte, na 
“missa de agradecimento”, cada um recebia um santinho-

lembrança do “dia mais belo da vida”.26 
Podemos, então, compreender quanto pesava nesse 

contexto social não ter feito a Primeira Comunhão. 
Nessa Obra, Padre Eymard envolveu leigos e leigas na 

Catequese, que ocorria à noite, depois da longa jornada de 
trabalho, na coleta dos fundos necessários para o sustento da 

iniciativa, vestir com roupas de festa os meninos, as meninas 
e os jovens que se aproximavam do altar pela primeira vez.27 

Entre os voluntários da primeira hora, lembramos Louis 
Perret28 que Padre Eymard associa a sua Obra assim descrita: 

  

Procurar jovens operários, pegá-los à noite na saída 
das fábricas: de dia seria impossível porque eles não 
têm tempo; instruí-los nos princípios fundamentais da 
Religião, suprindo, assim, o catecismo paroquial que 
eles não têm condições de frequentar. Esta é a obra 
predileta dos religiosos do Santíssimo Sacramento.29 
 

Também alguns membros da Conferência de São Vicente 

de Paula participam da iniciativa. 
O grupo de mulheres que se tornarão as primeiras Servas 

do Santíssimo Sacramento e que residiam na casa contígua 
àquela dos religiosos, ocupam-se das meninas.  

                                                           
26

 Cf. OC XIII, p. 509-510. 
27

 Recordemos também a Condessa de Andigné, presidente do grupo das “senhoras esmoleiras” que tinham a tarefa de 

pedir a caridade dos fiéis nas portas das Igrejas de Paris para essa Obra. 
28

 Natural de Lyon (1802-1882), Irmão Terceiro de Maria em 1832-1833, era um amigo de Padre Eymard. Arquiteto, seu 

zelo o levara até Nova Zelândia, onde por alguns anos permaneceu a serviço das Missões. De 1846 a 1850, residiu em 

Roma onde estudou as pinturas das Catacumbas. Voltando para a França, foi hóspede dos padres maristas em Paris, na 

Rue du Montparnasse. De lá, surgiu a impressão de sua obra em seis volumes, com o título Catacumbas de Roma. 
29

 P. J. Eymard, Obra da Primeira Comunhão, agosto de 1864 (PG 243, 2; XII, 81).  
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São envolvidos nesta Obra, considerada a primeira, 
também os leigos agregados.  

 

As principais obras eucarísticas são: 1. Ensinar a 
doutrina cristã às crianças ignorantes e aos adultos 
que não fizeram a Primeira Comunhão (RA 7,4)30. 

 

Se esta Obra mostra o vínculo inseparável entre o “zelo 

pela honra e pelo serviço eucarístico de Nosso Senhor” e o 
empenho apostólico da “preparação das crianças para a 

Primeira Comunhão”, põe em evidência também o vínculo 
indivisível entre o anúncio do Evangelho da Eucaristia e a 

promoção humana. O convite para participar da festa do 
Banquete Eucarístico caminha pari passo com a promoção 

humana: devolver aos pobres e aos excluídos sua dignidade.  
 

2. A Obra do Santo Viático (Unção dos Enfermos) 
 

Outra Obra que Padre Eymard confia aos leigos agregados 

é o empenho para preparar os enfermos para receber o Santo 
Viático (Unção dos Enfermos).  

 

As principais obras eucarísticas são: 
1º  Ensinar a doutrina cristã às crianças ignorantes e 

aos adultos que não  fizeram a Primeira Comunhão; 
2º  Dedicar-se à Obra do Santo Viático que consiste 

em dispor os doentes para receber os últimos 
sacramentos, para preparar, sobretudo junto aos 
doentes pobres, um pequeno oratório para o Santo 
Viático e organizar o cortejo ou, ao menos, para 
acompanhá-lo quando possível (RA 7,4).31 

 

O Pão do caminho deve ser levado a quem está no leito de 
dor ou no momento da passagem desta terra para o céu. 

Doentes e moribundos: dois âmbitos que abrem perspectivas 
fecundas para um apostolado no qual os leigos são 

protagonistas.  
 

Que perspectivas abre para nós a inspiração de Padre 

Eymard? 

                                                           
30

 Cf. também RA 11, 2. 
31

 Cf. também RA 11, 2. 



48 
 

 
Conclusão 

Um convite para nós, hoje 
 

A missão que o Senhor confiou a Padre Eymard foi a de 
manter viva em seu tempo a fé na Eucaristia para que todos, 

sacerdotes, leigos e religiosos, dessem a esse sacramento a 
importância central desejada pelo Senhor. Dispendeu suas 

melhores energias para reavivar nos leigos a fé e o amor a este 
dom, o Pão da vida, sem o qual não podemos viver 

plenamente uma vida humana e cristã. 
 

1. Duas prioridades 
 

Para os leigos que partilham sua missão, Padre Eymard 
tem duas preocupações. 

À luz dos textos que vimos, a primeira preocupação de 
Padre Eymard não é listar coisas a fazer, como servir, quais 

obras específicas realizar...  Estas nascem da situação 
concreta em que vivem. Ele se preocupa em fazê-los 

compreender, conhecer, aprofundar o mistério da Eucaristia 
em toda sua riqueza. Isto exige estudo, reflexão e muita 

oração.  
Em segundo lugar, ele os educa para saber captar as 

implicações que derivam da  
Eucaristia para sua vida pessoal, familiar, eclesial e social. 

Somente assim serão “fermento eucarístico”, “sal eucarístico”, 
“luz eucarística” na família, na Igreja e na sociedade. 

Parece-me que o número 6 do Projeto de Vida coloca em 
evidência estes dois elementos: uma Eucaristia que se torna 

força de transformação e a necessidade de uma profunda e 
contínua formação. 

 

A Eucaristia   
plasma o nosso estilo de vida pessoal,   
familiar e social.   
Procuramos compreender toda a realidade  
à luz desse sacramento,   
e damos a nossa contribuição   
para a animação cristã   
das realidades temporais.   
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Por meio de um programa de formação,   
nos esforçamos para  
adquirir uma compreensão   
sempre mais profunda   
das exigências da vida eucarística   
para que nossa fé se torne  
mais adulta  e madura,   
e justifique nossa presença   
na história e na Igreja. 
 

2. Concretizar a missão 
 

Como podemos constatar pelos textos que vimos e por sua 

vida, Padre Eymard procurou dar respostas concretas à 
situação em que vivia, a partir de seu dom. Basta pensar na 

Obra da Primeira Comunhão dos Adultos. 
Na verdade, foi também criativo, apresentando novas 

propostas. Consideremos, por exemplo, a iniciativa de criar 
uma nova revista O Santíssimo Sacramento, em seu método 

para a Adoração, na forma e no tempo da exposição do 
Santíssimo, nos temas de sua pregação, no estilo de vida 

“eucarístico” proposto a suas comunidades e aos leigos 
associados.  

Se Padre Eymard foi o profeta de seu tempo, devemos 

retomar a chama e ser profetas de nosso tempo. As formas 
concretas de uma missão “eucarística” devem ser 

continuamente repensadas e projetadas caso queiram ser 
“atuais”.  

 

3. Identidade e missão do leigo “Apóstolo da 
Eucaristia” 

 

Como expressar a identidade e a missão do leigo que hoje 

partilha com Padre Eymard a mesma paixão pela Eucaristia e, 
como ele, quer ser apóstolo da Eucaristia? 

Como marcar a identidade do “leigo sacramentino” que, na 

fidelidade ao ensinamento de Padre Eymard e aberto à 
sociedade e à Igreja de nosso tempo, quer partilhar sua 

missão? 
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Penso que, como as Congregações fundadas por Padre 

Eymard (os Religiosos e as Servas do Santíssimo Sacramento) 

procuraram reformular a própria identidade e missão nas 

respectivas Regras de Vida, assim também os leigos têm à 

disposição um texto que delineia a identidade e a missão do 

leigo que partilha com Padre Eymard a paixão pela Eucaristia. 

É o Projeto de Vida. 

Portanto, limito-me a retomar com vocês algumas 
passagens que expressam, para hoje, a proposta de Padre 

Eymard. 
 

Um leigo que vive uma espiritualidade eucarística 
 

Chamados a viver   
uma espiritualidade cristã   
autenticamente eucarística,   
somos animados pelo espírito de amor   
que levou Cristo   
a dar sua vida pelo mundo   
e a perpetuar esse dom na Eucaristia (PV 4).   
  
Um leigo que coloca no centro de sua vida a 

celebração da Eucaristia e dá testemunho “da forma 

eucarística da existência”. 
 

A celebração do Memorial do Senhor   
é o centro de nossa vida pessoal,   
familiar e comunitária de Agregados.  
É o ponto de partida para  
nossa compreensão da Eucaristia,   
inspirando nossa oração   
e nosso compromisso de vida.  
  
Chamados a testemunhar Cristo  
em toda a nossa existência,  
tornamo-nos os «adoradores em espírito e verdade  
que o Pai procura» (PV 7). 
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       Um leigo que, a exemplo de Padre Eymard, conjuga 
harmoniosamente oração e ação apostólica 

 

Convencido de que uma vida   
não pode ser plenamente eucarística,   
se não for consagrada a Deus e aos homens,   
deixou-nos um exemplo   
de contemplação e de ação apostólica (PV 3). 

 

Um leigo que participa da missão da Igreja com a 
própria graça: a Eucaristia 

 

Acolhendo o mandato de Cristo   
aos apóstolos,   
testemunhamos e anunciamos o Evangelho   
com nossa vida.   
Convidamos todos à comunhão com Deus,   
celebrada na Eucaristia.   
Colaboramos com os homens  
e as mulheres de boa vontade,   
para construir um mundo justo e solidário (PV 12). 

 

Um leigo que sabe conjugar o serviço litúrgico, o 

anúncio, a caridade e o empenho social 
  

Estamos dispostos a assumir   
os ministérios leigos  
na liturgia,   
na transmissão da fé   
e nas estruturas pastorais da Igreja (PV 12). 
 

Colaboramos com as várias iniciativas   
de anúncio e formação   
de uma espiritualidade cristã   
autenticamente eucarística (PV 14). 
 
De Cristo,   
que na Eucaristia se oferece totalmente a nós,  
recebemos a inspiração e a força   
para nosso serviço da caridade   
e o trabalho de transformar a sociedade.   
  
Partilhamos da missão de Cristo,   
enviado para levar   
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o feliz anúncio de salvação   
aos últimos e aos excluídos,   
a todos os oprimidos  
pela pobreza, pela fraqueza,   
pela doença e pelas tribulações,   
e àqueles que sofrem perseguições   
por causa da justiça.   
  
Participamos ativamente   
das iniciativas da Igreja local   
para promover a solidariedade,   
a dignidade e o desenvolvimento integral   
do Homem e dos povos.  
Para essa missão,  
Devemos inspirar-nos   
na doutrina social da Igreja (PV 17).  
 

Um leigo que se deixa conduzir por Maria, “Mulher 
eucarística” 

 

A Virgem Maria, 
mãe de Jesus e mãe da Igreja, 
é modelo insubstituível de vida eucarística (PV 11). 
  

Um leigo que se doa 
 

Associados ao dom que ele faz de si, 
Colocamo-nos a serviço do Reino,  
Realizando a Palavra do Apóstolo:  
“Não sou mais eu que vivo, 
Mas é Cristo que vive em mim” (Gal 2, 20) (PV 4). 
 

“Doai-vos totalmente a Ele, como Ele se doa a vós” (RA 

20,17). 


