
 

  

PROGRAMAÇÃO PARA O JUBILEU DO ANO JUBILAR DO  
CORAÇÃO DE JESUS 

20 outubro 2021-2022  

“Brota-me do Coração uma boa palavra”   
“Este admirável Coração de Jesus é fogueira de amor a seu divino Pai, a sua santíssima Mãe, a sua 
Igreja e a cada um de nós em particular” (O.C. VIII, p. 209). Com estas palavras, João Eudes 
expressa a fonte viva do amor de Deus que excede todo conhecimento (cf. Ef. 3,19) e atrai a todos 
para si.   

Celebrar um ano jubilar é explicitar de forma contemporânea e eficaz aquilo que foi anunciado por 
Jesus em Nazaré: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para 
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a 
recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça 
do Senhor" (Lc 4,18-19); assim, este ano jubilar em honra do Coração de Jesus é uma ocasião de 
graça espiritual para a CJM em seu empenho de fazer viver e reinar no Coração dos homens o amor 
de Cristo redentor.  

É o mesmo amor ardente de Jesus que, com sua palavra, gestos e toda sua pessoa, revela a 
misericórdia de Deus. Por ele, celebrar a herança do Coração de Jesus, desde o patrimônio espiritual 
de São João Eudes, é reconhecer uma vez mais a aproximação de um Deus empenhado em amar o 
homem, em conduzi-lo amorosamente em meio de seus gozos e esperanças, tristezas e angústias, 
até o Coração de seu próprio Mistério; porque nada há verdadeiramente humano que não encontre 
eco em su Coração (Cf. GS 1).  

Neste sentido, este ano jubilar é para a Grande família eudista, uma ocasião de voltar à herança 
desse Coração que João Eudes entregou como algo que lhe é próprio e fazer “carne” em meio de 
suas comunidades esta fogueira de amor que faz presente o rosto amante do Pai.   

Com este sentimento, a animação deste ano jubilar inicia com o Congresso Internacional de estudos 
da teologia do Coração de Jesus em São João Eudes, que tem como objetivo contribuir com novos 
estudos à compreensão da teologia do Coração de Jesus, em suas dimensões bíblica, patrística, 
teológico-espiritual, antropológica e pastoral, de maneira que se possa contar com novos elementos 
para ponderar sua originalidade e a pertinência de sua contribuição para a doutrina, a vida e a missão 
da Igreja.  

A luz de este “direcionamento pastoral” nos proporemos aprofundar neste ano jubilar desde quatro 
dimensões que nos permitirá interiorizar e identificar-nos, ainda mais, com a riqueza doutrinal do 
Coração de Jesus proposta por São João Eudes. Neste sentido, dividiremos nosso ano jubilar em 
quatro momentos de três meses cada um, dedicados a caminhar juntos e louvar a riqueza de cada 
uma das dimensões em particular:   



 

  
  

DIMENSÕES DO CAMINHAR JUBILAR  
Dimensão Bíblica do Coração de Jesus: o início deste caminhar jubilar está marcado pela escuta 
atenta da Palavra de Deus na Sagrada Escritura, fonte central inegável de toda a espiritualidade de 
nosso padre fundador. Desde a aproximação aos fundamentos bíblicos que estruturam a doutrina 
do Coração de Jesus, buscamos alimentar o desejo em reconhecer a voz de Deus que nos fala 
continuamente, para poder conhecê-lo, amá-lo, entrar nele, submergir-nos em seu ser divino e 
servir-lhe assim, com maior amor, nesta escola de santidade.   

  

Dimensão teológica do Coração de Jesus: Este segundo tempo de graça, assumido como um único 
e ininterrompido caminho jubilar, buscará ser um tempo dedicado a reconhecer com maior agudeza 
as intuições teológicas subjacentes da espiritualidade eudista do Coração de Jesus, e impregnar-nos 
da imensidade deste Coração, que unido ao Coração de Maria, conformam um só coração; de tal 
maneira que, nos sintamos estimulados e inspirados para afrontar com maior criatividade e valentia 
os desafios que nos propõe a evangelização. Para isto, realizaremos uma imersão na grande riqueza 
litúrgica que São João Eudes pondero no livro XII do Tomo VIII das Obras Completas, no qual se 
fala do Divino Coração de Jesus.        

  

 Dimensão pastoral do Coração de Jesus: o terceiro momento de nosso caminho jubilar terá um 
enfoque pastoral, entendido este como a ação de Deus que acontece em meio da vida de cada um 
de nós. Nesse sentido, será a oportunidade para encarnar toda a riqueza da doutrina do Coração, de 
modo que se alcance uma estreita relação entre o bíblico-teológico e a realidade que acontece em 
nossas vidas e nas situações de cada um de nossos países. Assim, buscamos reavivar uma vez mais 
toda a profundidade do Coração de Jesus que nos lego São João Eudes, o qual passa do escrito a 
fazer-se vida em cada uma das ações que como Grande Família Eudista realizamos pelo Reino de 
Deus.    

  

Dimensão litúrgica e devocional do Coração de Jesus: Para finalizar nosso caminho de graça 
proposto neste ano jubilar, este último momento nos ajudará a preparar-nos para viver a grande 
festa do Coração de Jesus em sua celebração número 350. Para isto, seguiremos aproveitando a 
grande riqueza litúrgica que São João Eudes nos oferece para a adoração e culto ao Divino Coração 
de Jesus. É uma bonita oportunidade para acercar-nos a estes escritos de nosso santo fundador e 
para fazer celebração o que também é doutrina e devoção. Sem lugar a dúvida, a parte litúrgica do 
Coração de Jesus representa uma grande originalidade em suas obras; é por essa razão que na Missa 
de sua beatificação foi chamado Pai, doutor e apóstolo do culto aos Sagrados Corações.  

  



 
  

ROTAS E DESAFIOS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dimensão 
Bíblica 

Dimensão  
teológica  

Dimensão  
pastoral  

Dimensão  
litúrgica e  
devocional  

RUTAS   

“Saio” de mim mesmo e  faço “entrar”  
Jesus. Escuto a voz de Deus   

Deixo-me modelar e reparar pelo  
  G rande Coração   

C elebro   e  testemunho   minha fé:    
“ Brota-me do coração uma palavra boa ”   

Encarno a força do amor,    
me comprometo em comunidade   

Novembro   -   Janeiro   

Fevereiror

o 

  -   Abril   

Maio   -   J ulho    

Agosto   -   Outubro    



 

DESAFIOS 
Para criar uma cultura jubilar a nível mundial que nos permita caminhar juntos como 
membros de uma mesma família, a “Unidade de espiritualidade Eudista” disporá o  
site Web: www.jubileocorazon.org; que servirá como repositório de experiências, aí 
cada grupo ou comunidade da grande família eudista, terá a possibilidade de vincular 
suas experiências significativas desenvolvidas em torno do Coração de Jesus, em 
cada uma das dimensões e desde os tempos propostos.   
  
Devemos entender este espaço virtual como um cenário dinâmico no qual cada grupo 
ou comunidade, em cada Província e Vice província, terá a Libertad de enriquecê-lo 
com seus próprios recursos: experiências significativas vividas, reflexões, notícias, 
subsídios formativos, momentos de oração, música, mensagens de saudação à 
Congregação etc.  Todo isso será uma ocasião para estreitar nossos laços de 
fraternidade, e compartilhar interprovincialmente essa chama de amor que arde em 
nossos corações e que desejamos que arda também nos corações de nossos irmãos no 
mundo.   
  
Para que este espaço virtual seja verdadeiramente dinâmico, desde a “Unidade de 
Espiritualidade Eudista” se disporá uma pessoa líder, que animará periodicamente à 
grande família eudista no mundo para que compartilhe e envie suas experiências e 
assim, alcancemos entre todos enriquecer esta chama de amor, como um sinal e 
testemunho que em Jesus e Maria formamos um só Coração.   
  
De igual maneira, a animação da cultura jubilar estará nas mãos de cada provincial, 
quem disporá dos recursos necessários para que em cada comunidade local, casas de 
formação, grupos de associados, se possa assegurar este empenho do caminhar juntos 
para a grande celebração do 350º aniversário do Coração de Jesus.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

Dimensão Bíblica do Coração de Jesus :   

“Saio” de mim mesmo e faço “entrar” Jesus.       Escuto a voz de Deus   

  

Desafios   Novembro   Dezembro   Janeiro   
  
Formativo   

  
           

          
 

Subsídio documental – Unidade de Espiritualidade Eudista  

Propõe-se a interiorização em comunidades deste documento que ajudará na 
iluminação dos fundamentos bíblicos da doutrina do Coração de Jesus. 

  
  
  
  
  
  
Experiencial   

 
 
Propõe-se realizar um 

exercício comunitário de 
Lectio divina iluminado 

por algum dos textos 
bíblicos desenvolvidos no 

subsídio formativo. 

    
 

    
  

  
 

Cada província velará por 
animar suas diversas 

comunidades na realização 
deste encontro com a 

Palavra. 

 

    
  

  
  

Encontro virtual 
interprovincial do 

Cenáculo do 
Coração*. 

 

 
     

  

 
 

   

Animação a cargo da 
Província eudista 
Minuto de Deus. 

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Favorecer a reflexão e 
aprofundamento 

comunitário das intuições 
bíblicas subjacentes da 

espiritualidade do Coração 
de Jesus e realizar juntos 

um vídeo, áudio, 
mensagem ou carta para 

compartilhá-lo 
congregacionalmente no 

site do Jubileu.    
  

  
  
Celebrativo   

  
    

     
   

  

14 de novembro: 
celebração do Natal de 

São João Eudes 

 

16 de novembro: Batismo 
de São João Eudes. 

 
   

   

  
  

       
  

 
 

08 de dezembro: 
Celebração da 
solenidade da 

Imaculada Conceição.    
  

  
 
 
 
 
 

Privilegiar um encontro 
comunitário em seu grupo 

ou comunidade local 
dedicado à leitura orante e 
celebrativa de um capítulo 

do Libro XII das Obras 
Completas, unido a 

Domingo da Palavra de 
Deus (III Domingo d0 

Tempo Ordinário). 

 

      
 
  

 
   

  
  
  
  
Divulgação   

  
 

 
 

 

Convidamos a partilhar 
evidências das 
experiências 

significativas vividas em 
torno do Coração de 

Jesus durante esse mês. 
   

  

  
 

 
 

 

Convidamos a 
partilhar evidências de 

as experiências 
significativas vividas 
em torno do Coração 
de Jesus durante esse 

mês; de modo 
particular em torno:      

  

  
  
 

  
 

 

Convidamos a partilhar 
evidências das 

experiências significativas 
vividas em torno do 

Coração de Jesus durante 
esse mês. 

   
  



 

 Cada membro da 
grande família eudista 
poderá enriquecer a 
página web do 
jubileu, enviando os 
recursos que 
considere pertinentes. 

- Cenáculo do coração                                    
- Celebração do 
Natal. 

 

 

* Cenáculo do Coração: Com esta iniciativa queremos motivar o encontro interprovincial desde a 
oração comunitária. Será um espaço de aproximadamente 40 minutos no qual se congregará os 
membros da grande família Eudista para alimentar a atitude de constante escuta da voz de Deus e 
orar com um só Coração. Cada cenáculo será animado por uma província diferente, tomando em 
conta a dimensão à qual tem sido atribuída. 

 

Dimensão teológica do Coração de Jesus:  
 Deixo-me modelar e reparar pelo Grande Coração 

 

Desafios Fevereiro Março Abril 
 
 
 
Formativo 

 
Subsídio documental – Unidade de Espiritualidade Eudista.  
Se propõe a interiorização em comunidades deste subsídio que ajudará 
na iluminação das intuições teológicas subjacentes da espiritualidade 
eudista do Coração de Jesus. 
 

 
 
 
Experiencial  

Encontro virtual 
interprovincial do 
Cenáculo do 
Coração. 
Animação a cargo 
da Provincia 
eudista de 
Venezuela. 

Estabelecimento da 
Tenda da 
Misericórdia*  
Cada província 
velará por animar 
suas diversas 
comunidades na 
vivência desta 
experiência 
sacramental 

Encontro virtual 
interprovincial do 
Cenáculo do Coração. 
Animação a cargo da 
Província eudista da 
França e vice província da 
África 

  



 
  

  
  
  
  
Celebrativo   

  
  

8  de fevereiro:  
Celebração do Coração 

de Maria.   

  
 de março:  25 

celebração da  
Solenidade da  

Anunciação do Senhor  
e aniversário de  
fundação da  

Congregação de Jesus  
e Maria   

  
  

  
  
  
  

Celebração do Tríduo  
Pascal   

  
  
  
  
  
  
  
  
Divulgação   

  
Convidamos a compartilhar  

evidências das  
experiências  

significativas vividas em  
torno do Coração de  

Jesus durante esse mês ;  
de  modo particular em  

torno a:   
  

-   Cenáculo do Coração.   
  

-   Celebração do  
Coração de Maria.   

  
  
  

  
Convidamos a compartilhar  

evidências das  
experiências  

significativas vividas  
em torno do Coração de  
Jesus durante esse mês;  
de modo particular em  

torno  a:   
  

-   A preparação e  
ambientação dos  

lugares para a vivência  
do tempo quaresmal.   

  
-   Celebração do  

Aniversário de fundação  
da Congregação   

  

  
  

Convidamos a compartilhar  
evidências das  

experiências  
significativas vividas em  

torno do Coração de  
Jesus durante esse mês , de  
modo particular em torno  

a:   
  

-   Celebração do Tríduo  
Pascal   

  
  
  

  

*  A tenda da Misericórdia   : Para continuar e completar em nós mesmos a vida de Jesus  
cf. Const. 2) queremos viver este tempo quaresmal como um autêntico tempo de renovação  ( 

interior e adesão ao mistério salvador de Cristo; por isso, velaremos em cada grupo e comunidade  
por  estabelecer uma  tenda da misericórdia , que não é outra coisa que  “ Ampliar”    ( cf. Is 54,2) a  
motivação em cada um dos membros de nossas comunidades a viver a reconciliação  
sacramental, para que o amor de Deus que simbolizamos com o Coração,  inunde nosso ser e 
sejamos preenchidos de sua graça e de sua misericórdia.    

  

  

  



 

  

Dimensão pastoral   do Coração de Jesus:   Encarno  

a força do amor, me comprometo em comunidade.   
  
Reto   Maio    Junho   Julho   
  
  
  
  
Formativo   

  
Subsídio  visual audio     –   Unidade de Espiri tualidade Eudista.   

Se propõe a interioriza ção em comunidades deste  subsídio que ajudará   
na iluminação da       dim ensão pastoral da doutrina eudista do Coração de  

Jesus .  
  

  
  
  
  
  
Experiencial   

  
  

Compartilhar generoso com  
a  Cesta do Coração * .   

  
Deve-se velar para que  
esta cesto nunca esteja  
vazia em nosso ano  

jubilar.   
  

  
  

Encontro virtual  
interprovincial do  

Cenáculo do Coração .  
Animação a cargo  
da Província eudista de  

América do Norte.   

  
  

Encontro virtual  
interprovincial do  

Cenáculo do Coração .  
Animação a cargo da  

Província eudista de  
Colômbia.   

  

  
  
  
  
  
Celebrativo   

  
  
  
  

31  maio: celebração  
Canonização de São  

João Eudes   
  

  
  
  
  
  

Celebração do Tríduo  
Eudista.   

  

  
Privilegiar um encontro  
comunitário em seu grupo  
ou comunidade local  
dedicado à leitura  
orante e celebrativa de  
um capítulo do Livro XII  
das Obras Completas,  
especialmente  de seu  
componente devocional.   

  
  
  
  
  
Divulgação   

  
Convidamos a compartilhar  

evidências das  
experiências  

significativas vividas em  
torno do Coração de  

Jesus durante esse mês ,   
de modo particular em  

torno a:   
  

-   A  Cesta do Coração .   
  
  

  

  
Convidamos a compartilhar  

evidências das  
experiências  

significativas vividas  
em torno do   Coração de  

Jesus durante esse mês ,   
de modo particular em  

torno a:   
  

-   Cenáculo do Coração.   
-   Celebração do  
Tríduo Eudista.   

  
Convidamos a compartilhar  

evidências das  
experiências  

significativas vividas em  
torno do Coração de  

Jesus durante esse mês, de  
modo particular em torno  

a:   
  

- O Cenáculo do  
Coração.   



 
  

  

*A cesta do coração:  Esta cesta nos recorda que nosso maior tesouro, como dizia  
nosso padre fundador, é o Coração de Cristo no qual podemos depositar nossas vidas para  

uni-las a seu coração   divino  que contém todos os méritos de sua vida, os frutos de seus mistérios,  
as graças que nos adquiriu com seus trabalhos e sofrimentos, as virtudes que praticou em grau  
infinitamente elevado e todos os dons do Espírito Santo dos quais foi preenchido (cf.  OC, Livro  
XII, cap. 12).    

Com esta iluminação a cesta do coração viveremos em dois sentidos:    

1.     Será um espaço virtual  permanente  dentro da Web do jubileu onde podemos depositar  
em qualquer momento nossas intenções de orações: pessoais, comunitárias, pelos  
benfeitores e por todas as situações de cada um de nossos  Países.   No mês de maio  
de 2022, convidamos as comunidades a retomar essa Cesta do coração e  a  orar  
comunitariamente desde essas intenções apresentadas.    
  

2.   Assim mesmo, neste   mês de maio de 2022, desejamos que esta cesta seja também una cesta  
material no que possamos   reunir com generosidade alimentos  que possam ser compartilhados  
com aqueles que mais necessitam. Em nosso contexto do ano jubilar ,   esta cesta material  
do coração será um sinal dessa chama de amor que acompanha permanentemente todas as  
ações e serviços que prestamos para a glória de Deus e realização de seu Reino.    

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

Dimensão litúrgica e devocional do Coração de Jesus :   

Celebro e testemunho minha fé: “ Brota-me do coração uma palavra boa ”.   
  

Desafios   Agosto   Setembro   Outubro   

  
Formativo   

  
Subsídio audiovisual   ou documental    –   Unidade de  Espiritualidade Eudista.   

 subsídio que ajudará na  Se propõe a interiorização     em comunidades deste 
 iluminação da     ensão  dim nal do Coração de Jesus litúrgica e devocio ,  

º  50 à grande celebração dos 3 como antessala  aniversário.   
  
  
  
  
  
  
  
Experiencial   
  
  
  
  

  
  
  

Adoração animada pelos  
candidatos, associados e  
comunidades: “fogueiras  

de amor”.   
  

 Sugere-se que a adoração  
santa se realize por  

comunidades e que a  
temática esteja orientada  

com o Coração de Jesus,  
com a finalidade de viver la  

a parte celebrativa que nos  
propõe São João Eudes.   

  

  
Convida-se a realizar  

oração comunitária em  
cada uma das   

comunidades, tomando  
como base as 40 chamas  

de amor a Jesus.  
Previamente a UEE  ( 

compartilhará um  
documento com as 40  

chamas de amor)   
  

Pode-se ambientar o  
espaço com algum sinal  

pertinente.   
  
  

  
  
  
  
  

Encontro Geral:  
Todos    

com um só Coração ,  
animado pelo Superior  
Geral e os conselheiros  

gerais*   
  

  
  
  
  
Celebrativo   

  
  

 de agosto: Celebração  18 
da memória do Beato  
Carlos Ancel   
  

 de agosto: Solenidade  19 
de São João Eudes   

  
  
  

 de setembro: Beatos  2 
Mártires Eudistas   
  
  
  

  
  

 de outubro:  20 
Solenidade do  
aniversário 350 do  
Coração de Jesus   

  
  
  
  
  
  
Divulgação   

  
  

Convidados a compartilhar  
evidências das  

experiências  
significativas vividas em  

torno do Coração de  
Jesus durante esse mês, de  
modo particular em torno  

a:   
  

  
Convidados a compartilhar  

 evidências das  
experiências  

significativas vividas em  
torno do Coração de  

Jesus durante esse mês,  
de modo particular em  

torno a:   
  
  

  
  

Registro fotográfico ou  
audiovisual da  
celebração da     

solenidade do  Coração  
de Jesus   

  
  



 

 

- Adoração   
  
- A solenidade de São  
João Eudes   
  
  

- Oração comunitária  
com as 40 chamas de  
amor   
  

  
  

  

*Todos em um só Coração:  Com este último encontro se pretende dar um “fechamento” ao ano jubilar  
por meio de um encontro com toda a Grande Família Eudista. Animamos para que seja um momento de  
oração e logo se faça uma breve partilha de experiências vividas em  torno deste ano jubilar.    


