
DIMENSÃO BÍBLICA DO 
CORAÇÃO

Alvaro Duarte, CJM

ANO JUBILAR DO CORAÇÃO DE JESUS 
20 outubro 2021-2022



A propósito da Sagrada Escritura, São João 
Eudes propõe um ideal, que se refere não 
só aos sacerdotes ou religiosos, senão a to-
dos os batizados: ser outro Jesus sobre a te-
rra1, Jesus, que é a Palavra boa que sai do 
Coração do Pai2. Esta afirmação de São João 
Eudes põe em claro duas grandes verda-
des: a importância do conceito de Coração 
no pensamento eudesiano, mas também o 
profundo nexo que se dá entre o Coração e 
a Palavra de Deus.

O contexto é sumamente amplo, pois os 
escritos Eudesianos trasbordam da Bíblia, 
de modo que ter contacto com eles, implica 
um encontro inevitável com a Sagrada Escri-
tura, que tem diversos modos de apresen-
tação: alusões, citações implícitas, citações 
explícitas. Não se trata de um académico da 
Bíblia senão de um estudioso da Palavra de 
Deus, mais ainda de um amante da Bíblia, 
de um amante da Palavra encarnada (Verbo 
Encarnado).

“Pai, doutor e apóstolo do culto litúrgico 
dos Sagrados Corações” e amante ardoroso 
da Palavra de Deus, João Eudes se conver-
te em um mestre espiritual que sabe con-
duzir-nos neste pélago de amor ardente. 
Entendemos claramente sua proposta de 
que todos cheguemos a ser um “Evangelho 
vivente, um livro escrito por dentro e por fo-
ra”3, o qual supõe anteriormente que nosso 
Coração arda incendiado no forno de amor 
do Coração de Jesus.

1 Oeuvres Complètes I 66
2 Cfr. O.C. VII 126-127
3 O.C. III 53

Ao ler os escritos de São João Eudes cha-
ma a atenção o contexto geral no que se 
desenvolve a doutrina do Coração, que des-
cobre o feito de que inicialmente se centra 
no Coração de Maria para passar poste-
riormente ao Coração de Jesus, o qual não 
deve estranhar pois, desde seu pensamen-
to, o Coração de Maria é Jesus. Avançando 
um pouco mais, se descobre que o funda-
mento sobre o qual se constrói o edifício do 
Coração é a Palavra de Deus.

O anterior nos leva dar outro passo mais 
além, ao descobrir que o Coração é o gran-
de símbolo do amor de Deus, com o qual se 
ilumina ainda mais o panorama bíblico do 
conceito Coração, pois Deus “se define” na 
mesma Sagrada Escritura como amor (cfr. 
1Jn 4,8). Se bem que São João Eudes não 
faz referência direta aos termos bíblicos 
que expressam o amor de Deus no Antigo 
Testamento (émet, hesed, hen, rahamim, en-
tre outros) pois se serve da Vulgata Latina 
em seus escritos, são realidades que se adi-
vinham dentro de sua linguagem (voluntas, 
amor, charitas, misericordia, Cor) que vem a 
concentrar-se na palavra Coração.

A isto, é preciso adicionar outro elemento, o 
forno ardente, que também tem inspiração 
procedente da mesma Sagrada Escritura, 
com o qual se vai dando forma específica à 
linguagem eudesiano do Coração que todos 
conhecemos: fogueira de amor (fornax amoris), 
palavras que fez escrever sobre a represen-
tação do Coração que carrega em uma de suas 
mãos no conhecido retrato que foi pintado du-
rante sua vida, como um símbolo que sintetiza 
seu pensamento sobre esta realidade.



Existem alguns estudos feitos por respei-
táveis biblistas4 sobre o uso das diversas 
citações bíblicas de São João Eudes com 
relação à espiritualidade do Coração (do 
amor), em ditos estudos se pode encontrar 
as referências explícitas, os livros mais ci-
tados, o número de citações com seus di-
ferentes suportes. A presença da força da 
Palavra de Deus, que sustenta seu pensa-
mento, deixa descobrir um tecido de ideias 
bíblicas que assumem uma forma muito es-
pecífica em sua doutrina sobre o Coração. 

Mais além dos termos bíblicos concretos 
que podem servir de base a sua doutrina, se 
descobre na força dos dinamismos internos 
procedentes da Palavra de Deus que che-
gam a permear o pensamento de São João 
Eudes na maturidade de seu pensamento: o 
mistério da Trinidade, a perspectiva cosmo-
lógica, eclesiológica, a mariologia, a cristo-
logia e da  salvação.

Quando se examina o sentido da palavra 
Coração, no uso que São João Eudes lhe 
dá a este termo, se põe em evidencia a di-
mensão bíblica do conceito Coração. Em 
efeito, cada um dos nove significados está 
justificado por um texto bíblico. Caberia pre-
guntar-se si semelhante uso da Bíblia não 
beira um certo fundamentalismo, isto é, em 
pretender justificar um significado pelo uso 
de um texto tomado fora de seu contexto.

Esta dúvida se resolve olhando com pre-
cisão o contexto do conceito Coração nos 
escritos deste santo, que contém una força 
4 Cfr. A palestra do padre Daniel Doré: “A recepção da Sagrada 
Escritura no Livro XII de O Coração Admirável, de São João Eudes”, 
no Congresso Internacional da Teologia do Coração de Jesus, em 
Bogotá, do dia 15 ao 17 de outubro de 2021.

que, originada na Palavra de Deus, “acen-
de” o processo posterior e suas consequên-
cias. A base se situa na grande afirmação 
de que Deus é amor, a Trinidade é amor, a 
“ocupação” ad intra da Trinidad se resolve 
no amor, assim como sua atuação ad extra, 
pelo qual chega a falar do Coração do Pai 
do qual brota a Palavra boa que se fez ho-
mem, do Espírito Santo, como Coração de 
Deus e do Divino Coração de Jesus.

Neste contexto é preciso ter em conta que 
o Coração é o grande símbolo do amor. Re-
sulta claro afirmar que do amor fontal, isto 
é, do Coração de Deus, que é amor (cfr. 1Jn 
4,8), procede toda a realidade e toda a força 
da revelação, da criação e da manifestação 
histórica de Deus, o qual vem, de certa ma-
neira, sintetizar-se na doutrina eudesiana do 
Coração.

Como um exemplo disso, demos uma ol-
hada sobre os diferentes significados do 
conceito Coração apresentado em seu livro 
sobre o Coração de Maria. Este é somente 
um exemplo, que desvela em forma clara a 
dimensão bíblica do conceito como tal, mas 
que de nenhuma maneira se limita ao texto 
dos nove significados. 

1. “Significa o Coração material e corporal5 
que levamos no peito, a parte mais nobre do 
corpo humano, princípio da vida, primeiro 
em viver e último em morrer, sede do amor, 
do ódio, da alegria, da tristeza, da cólera, do 
temor e das demais paixões da alma. Deste 
Coração fala o Espírito Santo Quando disse: 
Guarda o teu coração acima de tudo, porque 
dele provém a vida (Pr 4, 23)”.
5 Os sublinhados são nossos.



2. “A palavra Coração é empregada na Sa-
grada Escritura para designar a memória. 
Neste sentido a usa nosso Senhor quando 
disse a seus apóstolos: Tende presente em 
vossos corações não premeditar vossa defe-
sa (Lc 21, 14).  Isto recorde-se de que quan-
do sejam conduzidos, por minha causa, ante 
reis e juízes, não devem inquietar-se pelo 
que devem responder”

3. “Significa também o entendimento me-
diante o qual nos exercitamos na meditação 
quando reflexionamos e discorremos men-
talmente sobre Deus e suas obras. Assim 
nos persuadimos e convencemos das ver-
dades cristãs. Deste Coração se fala com 
estes termos: a meditação de meu Coração 
está sempre em tua presença (Sl 19, 25). “Meu 
coração”, quer dizer, meu entendimento se 
ocupa sempre em meditar e considerar tuas 
grandezas, mistérios e obras”.

4. “Significa igualmente a vontade livre da 
parte superior e razoável da alma, que é a 
mais nobre de suas potências, rainha das 
demais faculdades, raiz do bem e do mal, 
mãe dos vícios e virtudes. A este Coração 
alude nosso Senhor quando disse: O homem 
bom, do bom tesouro do coração tira o que 
é bom, mas o mal, de seu mal tira o que é 
mau (Lc 6, 45). Um bem coração, quer dizer, 
a boa vontade do homem justo é rico tesou-
ro do qual somente pode sair toda classe de 
bem; mas de um Coração perverso, ou seja, 
a má vontade de um homem mau, é fonte 
de toda classe de mal”. 

5. “Se chama também Coração a parte su-
prema da alma que os teólogos chamam a 
ponta do Espírito, na qual se verifica a con-
templação que consiste em uma única ol-

hada e muito simples visão de Deus, sem 
discurso nem raciocínio, nem multiplicidade 
de pensamentos. Os santos Padres falam 
desta parte ao aplicar à santa Virgem estas 
palavras da Escritura: Eu dormia, mas meu 
Coração velava (Ct 5, 2). O repouso e o sono 
de seu corpo não impediam, dizem São Ber-
nardino de Siena e outros vários, que seu 
Coração, quer dizer, a parte superior de seu 
Espírito não estivera sempre unido a Deus 
por altíssima contemplação”.

6. “Da a conhecer a si mesmo, em algumas 
ocasiões, todo o interior do homem, isto é, 
o que se refere a alma e à vida interior e es-
piritual, conforme estas palavras de Deus a 
alma fiel: Coloco-me, como sinete sobre teu 
coração, como sinete em teu braço (Ct 8, 6). É 
como dizer, imprime, por perfeita imitação, a 
imagem de minha vida interior e exterior em 
teu interior e em teu exterior, em tua alma e 
em teu corpo”.

7. “Significa também o Espírito Divino que 
é o Coração do Pai e do Filho. Eles nos que-
rem dar para que seja nosso espírito e nos-
so coração: Dar-vos-ei coração novo, porei 
no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso 
peito o coração de pedra e vos darei coração 
de carne (Ez 36, 26)”.

8. “O Filho de Deus é chamado o Coração 
do Pai eterno nas santas Escrituras. Em efei-
to, de este Coração fala o Pai Deus a sua di-
vina Esposa, a puríssima Virgem, quando lhe 
disse: Roubaste meu coração, minha irmã, 
noiva minha roubaste meu coração (Ct 4, 9), 
ou segundo os Setenta: Tens sido o êxtase 
de meu coração. Nas mesmas Escrituras 
este Filho de Deus é chamado espírito de 
nossos lábios (cf. Lm 4, 20), quer dizer, nos-



so espírito, alma de nossa alma, Coração de 
nosso coração”

9. “O substantivo Coração significa toda a 
faculdade e capacidade de amar que pos-
sa estar na parte superior e inferior da alma, 
tanto natural como sobrenatural; como o 
amor tanto humano como divino, que pode 
proceder desta faculdade. E deste Coração 
disse: Adorarás ao Senhor teu Deus com todo 
teu Coração (cf. Mt 22, 37, quer dizer, com 
toda a capacidade de amar que ele te tem 
dado” (O.C. VIII 425-428).

Se tem afirmado que São João Eudes ama 
fazer centons de textos bíblicos, um modelo 
desta realidade pode ser seu livrinho conhe-
cido como Regras da Congregação de Jesus 
e Maria6. Esta afirmação nos leva a pergun-
tar-nos qual é a razão de que tantas ideias 
sejam expressas através de textos bíblicos. 
A resposta a esta pregunta é muito simples: 
o Coração de São João Eudes está cheio de 
Bíblia e do Espírito de Jesus. A questão não 
está na abundância de textos bíblicos senão 
na causa de esta profusão, que é o amor à 
Palavra, é o amor a Jesus. Sabe muito bem 
São João Eudes que a Palavra é luz, é ali-
mento, é uma das grandes manifestações 
do amor de Deus a nós, na Palavra atua o 
Espírito Santo, a Palavra é criativa, é inova-
dora e é inesgotável.

Desde esta perspectiva entendemos seus 

6 O.C. IX 69-140

escritos, suas atividades e sua vida. Ao dar-
nos como legado em seu testamento o Co-
ração de Jesus, também nos está dando 
como legado seu amor à Palavra. Não em 
vão afirma que o Filho é a Palavra que bro-
ta do Coração do Pai. Ao considerar a pro-
posta de honrar o Divino Coração de Jesus, 
Palavra encarnada (Verbum Incarnatum) se 
constata claramente a realização daquela 
palavra tão conhecida de todos: Da abun-
dância do Coração fala a boca (cf. Lc 6, 45).


