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“Quando Jesus Cristo chegue em sua
vida, você descobrirá as exigências
do amor e da justiça.”
(Pe. Rafael García Herreros, cjm)

UNIDADE DE ESPIRITUALIDADE
EUDISTA

PADRE RAFAEL GARCÍA HERREROS UNDA

O padre Rafael García Herreros Unda foi um sacerdote católico, eudista, que se destacou na
Colômbia, durante o século XX, por suas palavras e ações em prol de uma nação justa, equitativa e em paz, a partir do encontro pessoal com
Jesus Cristo, revelador do Pai e doador do seu
Espírito; e por sua obra social e evangelizadora
“O Minuto de Deus”. Nasceu na cidade de Cúcuta (Norte de Santander) no dia 17 de janeiro de
1909, se incorporou na Congregação de Jesus e
Maria em 1932 e em 1934 foi ordenado sacerdote. Em 1955 começou a transmissão de “O Minuto de Deus” pela televisão, programa que se
converteu no mais antigo que ainda hoje segue
vigente. Morreu em Bogotá, em 24 de novembro de 1992.
(Dados tomados da web oficial: www.padrerafaelgarciaherreros.com)
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ARDER DE AMOR POR JESUS CRISTO
A Unidade de Espiritualidade Eudista lhe convida a ler um escrito do padre Rafael, aonde se manifesta o grande amor que
tinha por Jesus Cristo, igual a São João Eudes:
“ O Que é que pretendo ao escrever sobre Jesus Cristo? Qual
é minha íntima intenção? Minha intenção é que vocês, de um
momento a outro, pela força adorável do Espírito Santo, cheguem a ter Jesus Cristo como o primordial de sua vida, que o
ponhas no mais alto local da escala de valores da existência.
Que cheguem a dizer um dia, como São Paulo aos Gálatas:
Com Jesus Cristo estou juntamente crucificado; mas não sou
eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e o que agora vivo na
carne, o vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim (Gál 2, 20).
O propósito de O Minuto de Deus é que vivamos para Jesus
Cristo, como disse Paulo aos Filipenses: Para mim o viver é
Cristo e o morrer, lucro (Filp 1, 21).
Esta proposta é que muitos, em Bogotá e na Colômbia, ardam
de amor por Jesus Cristo. Que o sintetizemos tudo Nele, como
disse Paulo aos Efésios: Reúnam todas as coisas em Cristo (Ef
1, 10).
Nosso desejo é que apareça Jesus Cristo, tão profundamente,
que sintamos suas mãos quentes sobre nossos ombros, que alcancemos a segurança de ser salvos em seu sangue, que tenhamos confiança em que já não há condenação para nós, os que
estão em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Romanos: Os que
não andam conforme a carne, senão de acordo com Espírito
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(8, 10).
Esta insinuação insistente que vocês permanentemente recebem de mim, de abrir-se a Jesus Cristo, trará necessariamente
uma grande alegria, uma grande paz, uma segurança ante a
morte, um viver completo de tranquilidade e de harmonia na
casa
Eu sei que no momento em que você aceita plenamente Jesus
Cristo, por obra do Espírito Santo, você se abrirá ao amor,
a reconciliação; embelezar-se-á na casa, se recuperará a alegria, possivelmente quebrada Nele.
Quando chegue plenamente Jesus Cristo à sua vida, você descobrirá as exigências da justiça e do amor. Terá uma atitude totalmente nova com seus trabalhadores, com seus peões, com
seus súditos, com seus filhos, com sua esposa.
A força maior para mudar o mundo é o amor a Jesus Cristo.
Todos os demais ensaios, todos os demais intentos defraudam,
vão ao fracasso o só se realizam à base do sangue e de violência;
enquanto que a exigência íntima, silenciosa, implacável do Espírito Santo, é um coração que se entregou a Jesus Cristo, o
leva por caminhos inauditos, desconhecidos, inesperados em
favor da recuperação do mundo.
Por este motivo, eu não lhes falo senão de Jesus Cristo, porque
creio que é a única solução para o mundo moderno, depois de
haver buscado inutilmente todos os outros caminhos.
Rafael García Herreros, “Fora de Jesus Cristo tudo é efêmero”
E Tú sabes que te amo (Bogotá: Corporação Centro Carismático Minuto de Deuss, 2010), 74.
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Pergunto-me se vocês estarão
convencidos do amor a Jesus Cristo, da
beleza de nosso único Salvador; Se uma
olhada de amor por Ele está penetrando
em vocês. Se vocês estão descobrindo
que Ele é o único na história, no
universo e em nossa vida.
Rafael García Herreros, “Fora de Jesus Cristo tudo é efêmero” E Tú sabes que te
amo (Bogotá: Corporação Centro Carismático Minuto de Deuss, 2010), p. 77
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