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O coração representa um dos pontos 
atrativos sobre os que se tem escrito muito a 
nível da literatura em geral, e a nível da 
bíblia e nível da Teologia em particular, a 
qual revela tanto o interesse por 
semelhante tema, como a riqueza que este 
contém em si mesmo. A nível da Teologia se 
tem contribuições de muitos autores sobre 
o assunto, no que confluem vertentes 
bíblicas, espirituais e místicas: Santo 
Agostinho, São Bernardo, santa Gertrudes, 
para mencionar somente alguns autores.

O de origem de inspiração desta Teologia se 
encentra na Sagrada Escritura, que é como a 
fonte original da posterior reflexão sobre o 
tema. Para nós, no contexto do ano jubilar da 
festa do Coração de Jesus, o ponto de 
interesse centra-se evidentemente no 
pensamento de São João Eudes e as 
propostas teológicas por ele elaboradas ou 
ao menos insinuadas, em efeito é de sua 
iniciativa a celebração de dita festa, assim 
como a criação da estrutura da chamada 
“missa de fogo”.

O desenvolvimento da Teologia eudesiana, 
sobre o coração é o resultado de um longo 
processo de reflexão que chega a um ponto 
tal, que todo seu pensamento chegar a ser 
iluminado por esta grande realidade: o 
Coração de Jesus e Maria são um só 
coração pela unidade de afeto, de 
sentimentos, de intenções e de disposições 
interiores (Euvres Complètes VI p. 100). O 
efeito deste “descobrimento” é como uma 
espécie de “big bang” teológico, que abre o 
horizonte de um novo panorama, de um 
horizonte hermenêutico no qual se 
interpreta a realidade. 

Para São João Eudes a fonte, em linhas 
gerais, de seu pensamento é claramente a 
Sagrada Escritura, na qual se inspira para 
elaborar seu conceito coração, que se 
converte em uma palavra-chave de sua 
teologia. De fato, em seus escritos, desde 
muito cedo, vai iluminando-se, e 
fortalecendo-se a centralidade da ideia do 
amor de Deus, assim como de nossa 
resposta a esta atitude livre e 
misericordiosa do Senhor para com o ser 
humano, que não pode ser outra que o 
amor. Em sua linguagem o amor de Deus ao 
homem é chamado preferentemente 
“misericórdia”, tanto que a resposta do 
homem a essa misericórdia é chamada 
preferencialmente amor. O amor se 
converte assim em um dos conceitos chave 
de seu pensamento e, por conseguinte, de 
sua teologia.

Um hiato importante no desenvolvimento 
de seu pensamento é a eleição de 
“coração” como a palavra que será o grande 
sinal do amor, tanto da parte, de Deus como 
da parte do homem que lhe responde, e 
que gera na relação com seus semelhantes, 
um dinamismo profundo de amor, que São 
João Eudes prefere chamar Caridade. No 
entanto, o uso deste tipo de linguagem não 
é estrito, pois essas relações (amor, 
caridade, misericórdia) podem chamar-se 
sem hesitação “amor”. Com esta base, 
chegamos praticamente a um equivalente 
do que pode ser chamado Teologia do 
coração e Teologia do amor.

A centralidade deste conceito é de máxima 
importância na maturidade do pensamento 



do autor, posto que se cria assim um 
horizonte hermenêutico no qual pode 
localizar-se as diferentes perspectivas 
teológicas que se apresentam ao tocar 
diversas áreas da Teologia, como a 
cristologia ou  mariologia, entre outras. 

João Eudes é um autor com um amplo 
conhecimento da Sagrada Escritura desde a 
versão chamada “vulgata”, pois seus 
escritos com frequência fazem referência a 
textos explícitos ou indiretos da Bíblia, o 
qual assegura uma fidelidade ao 
pensamento expressado no escrito sagrado. 
Daqui precisamente toma nove conteúdos 
os significados da palavra coração, que 
constituem um ponto focal para seu 
pensamento teológico (Le Coeur Admirable, 
O.C. VIII 425-428).

Dos nove diversos significados explicitados 
pelo autor (referidos originalmente ao 
coração de Maria) se infere uma forte carga 
antropológica que justifica as referências a 
diversas áreas da Teologia, tais como a 
Cristologia o a Mariologia entre outros. 
Desta maneira, dentro do ideário teológico 
que se pode ir descobrindo nos diversos 
escritos do autor, se pode individuar as 
seguintes tendências.

O tema dos três corações é, talvez, uma das 
contribuições mais sobressalentes de sua 
teologia, tanto em sua Mariologia, como em 
sua Cristologia. Três corações que não são, 
senão, um só coração: o coração humano, o 
coração espiritual e o coração divino (O.C. 
VII 428; 555). Ainda que o autor diretamente 
não o explicita, estas mesmas linhas 

teológicas se aplicam também a cada 
batizado, posto que sua dimensão física, sua 
dimensão psicológica, e su dimensão 
espiritual podem igualmente ser 
consideradas como um só coração unido à 
grande realidade do coração de Jesus.

O concepto de coração o, para dizê-lo em 
outras palavras, o coração de Jesus, se 
converte na realidade fontal desde a qual as 
outras realidades são estruturadas e 
compreendidas. Ou contribuição teológica 
neste campo não se limita à doutrina sobre 
o coração de Jesus ou sobre o coração de 
Maria ou sobre a unidade destes dois 
corações em um só. É o princípio de sua 
reflexão de fé sobre muitas outras 
realidades de modo que, a partir deste 
“descobrimento”, surge uma nova luz que 
convida a olhar ditas realidades com um 
olhar novo, sempre desde os parâmetros do 
coração de Jesus.

Da anterior afirmação se derivam, a sua vez, 
outras implicações que convém ter em 
conta, ao menos como início de uma 
reflexão pessoal, com seu correspondente 
impacto na existência de cada um de nós. 
Se trata do princípio de unidade, aplicado à 
existência humana em geral, mas de 
maneira muito especial à pessoa que tem 
sido devidamente batizada. Dita unidade se 
estende em duas dimensões que, a sua vez, 
se encentram estreitamente relacionadas. 
Em efeito, a partir do batismo se inicia uma 
união irreversível com a Trindade posto que, 
por meio deste sacramente somos feitos 
filhos do Pai celestial, parte do corpo de 
Jesus Cristo e templos vivos do Espírito 



Santo para sempre, quer dizer, somos um só 
coração com cada uma das pessoas da 
Santíssima Trindade.

Por outra parte, se cria também um 
dinamismo de unidade com todos e cada 
um dos demais batizados no nível de 
fraternidade, no nível da união de todos 
com Jesus e no nível da presença do 
Espírito Santo que atua em cada um de nós. 
Deste modo se pode perceber a realidade 
em um novo horizonte, formando um só 
coração com o mistério de Deus e 
igualmente uma unidade “cordial” com toda 
a comunidade de batizados, realidade que 
se leva a cabo desde a fé.

Outro dinamismo que surge desta realidade 
do Coração, desde a perspectiva eudesiana, 
é o mistério da comunhão eclesial, que vem 
a ser como um eco da chamada Comunhão 
dos Santos. Talvez, seja, um dos pontos 
mais novos que possa apresentar este 
dinamismo teológico, posto que não se trata 
simplesmente da suma de corações dos 
crentes, senão que, a partir do princípio de 
unidade e do princípio de comunhão acima 
mencionados, surge uma nova realidade, 
quase poderia dizer-se um novo coração. 
Em efeito, São João Eudes chamar a esta 
nova realidade o grande coração ou o 
coração Grande (recordemos a expressão 
“Corde magno”), em cujo centro estão o 
coração de Jesus e o coração de Maria, 
junto com a união dos corações dos santos 
e de todos os fiéis batizados (O.C. VI, 262)). O 
anterior nos está orientando para uma 
Eclesiologia do Coração, com uma 
perspectiva teológica muito dinâmica. 

Da doutrina do coração se deriva 
logicamente um dinamismo andrológico, 
que implica um processo pessoal e 
comunitário para “formar Jesus” no coração 
de cada um. Sobre a base da fé pessoal, São 
João Eudes propõe um caminho de 
formação de Jesus no coração de cada 
crente por meio do “Espírito”, isto é, do fato 
de pensar frequentemente em Jesus a 
propósito das ações pequenas ou grandes 
de cada dia, e por meio do “coração”, quer 
dizer, de pequenas e frequentes orações de 
amor a Jesus (Vida e Reino, exercício de 
amor 13). 

É claro que esta formação de Jesus no 
coração de cada cristão não se reduz 
estritamente à prática do método proposto 
senão, que seu objetivo é a transformação 
pessoal, o qual inclui a aceitação real da 
revelação, a resposta de fé, a renuncia ao 
mal e o assumir conscientemente o 
seguimento de Jesus para chegar a ser 
“outro Jesus” sobre a terra, isto é, para 
chegar a ser transformados pela vida de 
graça e pela ação do Espírito Santo, de 
modo que o ser humano recobre a situação 
pré-lapsária original, segundo o desígnio de 
Deus, danificado pela ação do diabo através 
do pecado.
 
Desta maneira o alcance antropológico do 
coração de Jesus passa a converter-se em 
um modo de resposta totalizante à 
Revelação de seu mistério, que é, no fundo, 
um mistério de amor, pois o homem nem 
pode reclamá-lo como tal, por ser pecador, 
nem tem a possibilidade de alcançá-lo por 
suas próprias forças, pela debilidade por 



causa do pecado. É o amor de Deus que se 
abaixa, a partir do mistério da Encarnação, 
até a pequenez do ser humano, e por amor, 
só por amor, se compadece deste e lhe dá 
sua graça. A novidade que contribui a 
proposta eudesiana é a geração de um 
dinamismo dentro do ser humano, com base 
igualmente no amor, para formar Jesus em 
seu Coração, para alcançar ser outro Jesus e 
contribuir deste modo a implantar seu reino 
no mundo.

Un dinamismo teológico do coração de 
Jesus e do qual pouco se fala, tem que haver 
com o que poderia chamar-se “cosmologia 
eudesiana”, isto é, com a projeção, desde a 
hermenêutica do coração de Jesus, sobre o 
cosmos, sobre a criação, para descobrir os 
princípios de uma Teologia ecológica, 
conteúdos nesta doutrina. Em efeito, com 
certa frequência encontramos nos escritos 
de São João Eudes, a trilogia “mundo da 
natureza, mundo da graça e mundo da 
glória” (O.C I, 398). A São João Eudes lhe 
agrada o pensamento tripartido ou 
propostas de trípticos de ideias, 
provavelmente pelo influxo de Santo 
Agostinho, quem era amigo de buscar 
vestigia Trinitatis (pegadas da Trindade) em 
muitas realidades criadas. Também é 
possível que a expressão como tal seja 
comum em outros autores contemporâneos.
O fato com o que certamente contamos é a 
frequência de dita expressão, o que significa 
claramente que São João Eudes a assume, a 
introjeta e a faz sua. Se trata de um olhar 
holística sobre a criação, sobre o visível e o 
invisível, que a su vez, projeta uma dimensão 
teológica que sobrepassa os limites do 

meramente criado. A consideração de cada 
uma das partes da trilogia, não se entende 
sem o nexo com as outras duas partes, ainda 
que cada uma possa ser considerada por à 
parte.

Em efeito, o mundo da natureza, que poderia 
ser identificado com o referente à matéria, 
tem um lugar e uma razão teológica de sua 
existência, pois não existe nem por si nem 
para si mesma senão que, de alguma 
maneira, se encontra englobada pela 
Teologia do Coração. A natureza como tal 
“geme e sofre dores de parto… esperando a 
adoção, a redenção de nosso corpo” (cf. Rm 
8, 22), isto é, a razão de ser do mundo da 
natureza transcende para a ação de Deus, 
que cria por amor.

A razão de ser do mundo da natureza está, 
portanto, não em si mesma senão na 
abertura à ação da graça de Deus com um 
motivo último muito certo, isto é, a glória de 
Deus, a glória da Trindade. Tal realidade lhe 
dá um sentido transcendente às realidades 
naturais que encontram sua plenitude na 
glória de Deus. O questionamento que daqui 
se deriva é o descobrimento de semelhante 
sentido nas criaturas em particular, mas 
igualmente, no sentido geral do cosmos, de 
onde surge um questionamento bastante 
interessante que consiste na 
responsabilidade, por parte do ser humano, 
do sentido dado à criação que lhe tem sido 
submetida a ele para ser transformada em 
oportunidades de glorificar o criador.

Até o momento, temos apresentado só 
aproximações a alguns dinamismos 



teológicos que podem surgir da 
consideração do conceito coração em São 
João Eudes, o qual equivale a desvelar um 
rico conteúdo subjacente em seu 
pensamento. Se esgotar o conteúdo destes 
lineamentos, se descobre claramente um 
duplo panorama a estes planeamentos, que 
resulta interessante de considerar.

O primer panorama, é com relação ao vazio 
que existe de uma visão holística que 
englobe em forma individuada a 
necessidade de iluminar as diversas 
realidades de nossa atual existência com a 
luz dos dinamismos de amor e 
transcendência que conteúdos ou conceito 
coração desde a perspectiva dos escritos 
eudesianos. Um segundo panorama, se 
refere às implicações, a maneira de missão, 
que de ali se deriva. Em efeito,  assim  se 
teria um horizonte hermenêutico dinâmico, 
não somente a partir de reflexões 
teológicas senão igualmente éticas, 
beneficiosas para a humanidade que pode 

ser percebida como originada no coração 
de Deus, chamada à unidade por formar 
parte de um grande Coração, e chamada 
igualmente a descobrir as implicações a 
diversos níveis, entre eles, o nível político, o 
nível económico, o nível antropológico, o 
nível social e, e de forma clara, o nível 
espiritual dos diferentes grupos da 
sociedade.

A primeira vista, tal proposta poderia 
parecer utópica e, no entanto, descobre 
forças e tendências, necessidades e 
aspirações reais que estão chamadas a ser 
iniciadas de maneira concreta em nossas 
diversas comunidades, pequenas ou 
grandes, e a ser projetada em forma otimista 
a nossa sociedade de hoje, que caminha 
vertiginosamente para a divisão, para a 
discriminação de grande parte da 
população. Ditas comunidades, assim 
transformadas podem converter-se em 
núcleos pequenos mas poderosos, que vão 
na linha de crescimento para uma 
sociedade futura.


