
 

 

 

 

Sociedade das Ciências Antigas 

 
Eucaristia 

A Renovação da Aliança 
 

 
Eu Sou o “Pão Vivo” que “desceu do Céu” 

 

Introdução. 
 

No sacrário, silencioso, pobre e humilde, está o Senhor. Por isso o Santo Cura d’Ars afirmava: “O 

silêncio do sacrário assusta-me”. 

 

Está ali o Verbo do Pai e o Filho de Maria de Nazaré. 

 

Aquele Pão do Céu é “Jesus”, é uma “Pessoa”, é o Amigo Divino no silêncio omnipotente do 

sacrário, é um convite contínuo à nossa presença, a nossa oração, à nossa amizade orante. 

 

O Rei da Glória está ali por detrás da “porta” de milhões de “sacrários” espalhados pelo mundo. 

Mas…ó “poeira”, ó “nuvem de poeira” que nos impede de O contemplar.  E a “poeira”, o 

“nevoeiro” parece que nos quer afastar do “sacrário”. 

 

De facto não vamos lá muitas vezes e com tempo, adorar, louvar, contemplar, reparar, interceder. 

Ele está, mas não estamos presentes a Ele. 

 

Por quê? 

 

Falta de fé na sua presença? 

 

Falta de tempo? Falta de amor? 

 

Todos os Santos e Santas, mesmo os mais contemporâneos como Teresa de Calcutá ou o Papa João 

Paulo II, são sempre pessoas de “sacrário”, de presença amiga a “Jesus Eucaristia”. 

 

Sabem “gastar tempo” com Ele, não querem “deixá-Lo só”. 

 

Sabem que está ali o Senhor, o Mestre, o Rei, o Salvador. 
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Vão “adorar”, fazer “companhia”, “dialogar”. Ficam lá horas seguidas. Parecem não querer arredar 

pé do pé de “Jesus Eucaristia”. Longas horas de oração, grandes vigílias. Parece que nunca cessa a 

adoração, a reparação, a intercessão pelo mundo. Parece que gostam daquela companhia, que o 

sacrário tem íman que os atrai, seduz, convida. 

 

Têm sede de estar com a fonte da água viva. Que insondável mistério!!! 

 

A heresia da ação, a azáfama desenfreada do dia a dia, não nos deixam tempo para estar junto do 

“sacrário”. Até parece que não acreditamos que Ele esteja lá. E se calhar não acreditamos mesmo, 

até ao mais profundo do nosso ser. Se acreditássemos a vida mudaria e ”iríamos lá” mais vezes, 

estaríamos mais tempo, levaríamos lá o pensamento e o coração. Talvez façamos uma vista ás 

pressas, uma genuflexão mal ajeitada, mas não ficamos, com serenidade, com tempo e com amor. 

A “nuvem de poeira” parece impedir-nos de ter fé nesta “presença eucarística”, de “ajoelhar” 

“diante” do “sacrário”, diante de “Jesus”, exposto em “custódia”. 

 

Assim como o denso nevoeiro nos impede de contemplar uma paisagem bonita ou uma obra de 

arte, assim nos impede de “ver” “Jesus” e de “estar com Ele”, na sua misteriosa , mas real presença 

em sacrário. Parece que andamos enganados, alienados, descentrados. Temos a graça de estarmos 

com Ele e não aproveitamos, a graça de estar com nosso tesouro, com a “pérola” preciosa da nossa 

vida e não aproveitamos. Temos ali, no “sacrário”, o “Jesus Amigo”, e não temos paixão para nos 

encontrar com Ele e viver em íntima comunhão. A “nuvem de poeira” vai fazendo os seus estragos. 

Que pena!!! Falta-nos fé viva e amor ardente. Falta-nos fogo no coração, amizade sincera, presença 

amiga. Precisamos ser cristãos e cristãs, consagrados e sacerdotes, de vida em sacrário. 

Maravilhoso desafio!!! 

 

“Desatai-o e deixai-o caminhar” - (Jo 11, 44). 

 

Eucaristia. 
 

Ela é ao mesmo tempo a expressão do amor de Cristo por nós e a causa de nosso amor a Ele. (A 

eucaristia é um “caminho” para realizar a ligação ou comunicação entre o “Cristo” e os veículos 

inferiores de manifestação). 

 

Onde está melhor testemunhada a grande dileção desse Deus que (1) Se encarnou e Se imolou  (2) 

por nós? 

 

(1)  - escolheu descer á matéria por vontade própria. 

(2)  - através, por meio de, os veículos inferiores de manifestação. 

 

Cristo está realmente na Eucaristia, com seu Corpo e seu Sangue que nos aparecem separados um 

do outro, como no Calvário. A fim de provar que realizou esses mistérios, não em benefício de uma 

vaga e impessoal humanidade, mas de cada homem de todos os tempos e países, Ele os renova 

diariamente por toda parte, e Se oferece a todas as almas como se cada uma fosse o único objeto de 

seu amor. 

 

"Ele me amou e Se entregou por mim" - São Paulo. 

 

E eu O recebo, sob a forma de “alimento”, de maneira que, a exemplo do pão que eu como e se une 

à minha substância, também me uno a Ele, deixando que Ele me incorpore. 
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A Eucaristia nos une a Cristo e nos transforma n’Ele 

 

A união transformante, ápice da vida mística. 
 

A mais bela fórmula da via mística, plenamente vivida na união transformante, é esta: "a alma vive 

em Deus e Deus vive na alma". 

 

Pois bem, esta frase, repetida várias vezes nos escritos de São João Evangelista, nós a ouvimos pela 

primeira vez dos lábios do próprio “Jesus”, justamente quando nos prometeu a divina Eucaristia: 

 

"Quem come minha Carne e bebe meu Sangue vive em Mim, e Eu nele" 

(Jo 6, 56). 

 

Nosso Senhor disse a propósito da Eucaristia, o que Ele mesmo e seu discípulo amado, o qual fala 

sob sua inspiração, repetiram depois, tratando da vida da caridade e da ação do Espírito Santo nas 

almas: 

 

“Quem permanece na caridade permanece em Deus, e Deus permanece nele” 

(1 Jo 4, 16). 

 

Permanece em Deus, pois a virtude da caridade é obra imediata do próprio Deus. É Ele, é seu 

Divino Espírito em pessoa que a expande em nossos corações. Ele a dá, esperando que ela suscite e 

regule seus atos. 

 

Toda alma em estado de caridade encontra-se, pois, fundamentada em Deus. 

 

Mais ainda, quando sua caridade se desabrocha em atos, torna-se como a vida de Deus 

comunicando-se ativamente à alma. 

 

Na realidade, ela mora em Deus e d’Ele recebe, como de sua própria fonte, a vida. 

 

Deus permanece em nós Nessa Atividade, porém, regressa a alma ao seu princípio vital. 

 

A caridade mesma, ao se espraiar sob a ação do Espírito Santo, nos faz retornar ao próprio Deus, 

que vive em nós. 

 

Voltamo-nos para nós mesmos e abraçamos ali essa alma de nossa alma, que é o Espírito Santo e, 

pela capacidade sobrenatural da virtude da caridade, entramos no gozo desse divino objeto. Então 

Ele Se dá verdadeiramente a nós. 
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Ele é o fim e, ao mesmo tempo, o princípio de nosso “ato de amor”. 

 

Estamos em Deus e Deus está em nós. 

 

Já se encontrava Ele em nós antes de surgir em nós o amor, pelo simples fato de nos ter dado esse 

amor em potência e assim o possuirmos. 

 

É dessa “forma” que Deus reside na alma do recém- nascido e recém-batizado. 

 

Compreende- se, contudo, que essa residência em razão do amor habitual (permanecer n’Ele) acaba 

por fazer-se atual e explícita, logo que praticamos um ato de amor a Deus. (comunhão, convívio...). 

 

 É aí que nos unimos a Deus e, em certo sentido, nos abraçamos a Ele. 

 

Um novo progresso se realizará nessa vida quando essa união se torne consciente, como ocorre no 

estado místico. 

 

A alma terá a impressão de ser atraída por Deus, Íntimo dela, à maneira de um ímã que atuasse 

sobre seu coração e mais ou menos sobre todas as suas demais faculdades, que se concentram e se 

recolhem n’Ele, num único anelo de amor. 

 

Chega até a ter a sensação de O tocar. Tal sentimento alcança sua plenitude e se torna contínuo no 

estado que Santa Teresa denomina “união transformante” ou “matrimônio divino”, que é, nesta 

terra, a maior antecipação do “Céu”. 

 

A meu juízo, estão certos os teólogos que consideram esse estado místico, cujas etapas percorremos 

muito abreviadamente, como um desenvolvimento normal da vida espiritual levada com 

naturalidade até as suas últimas fases. 

 

 Mesmo opinando, como outros o fazem que o estado místico está fora da normalidade da vida 

sobrenatural da graça, forçoso é reconhecer que a Eucaristia realiza de todos os modos uma união 

transformante muito real e sumamente profunda. 

 

A ninguém deve causar estranheza que particularmente na hora da Comunhão se experimente o 

estado místico; pois, nesse momento, tudo contribui para induzir a alma ao místico arrebatamento: 

 

Um sinal sensível nos traz a presença corporal de Cristo, ao mesmo tempo em que o Espírito de 

Deus estimula em nós a caridade, concentrando-a toda no amor extático. 

 

Visto isso, vamos expor como, pela Comunhão, se produz na alma a união com Cristo e a 

transformação n’Ele. 

 

União a Cristo pela Eucaristia. 
 

Nosso Senhor afirma essa união: 

 

“Quem come minha Carne e bebe meu Sangue permanece em Mim, e Eu nele” 

(Jo 6,56). 

 

E após a instituição desse Sacramento, quando os Apóstolos experimentavam já a veracidade dessas 

palavras, Jesus falou outra vez, com insistência, dessa união: 
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“Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não 

permanecer na videira. Assim também vós: não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes 

em Mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito 

fruto” 

(Jo 15, 4- 5).  

 

Todo mundo conhece estes versículos. E como insiste “Jesus” na idéia: “Permanecei em Mim, 

permanecei em meu amor!”. 

 

A Eucaristia é o grande Sacramento da incorporação a Cristo. 

 

Todos os outros apenas “encaminham e conduzem a ela”. 

 

É ela que realiza a união, o metabolismo da vida entre Cristo e “seus membros”, entre a “videira” e 

os “ramos”.  (literalmente membros, como os braços são do corpo). 

 

Cristo, presente realmente nesta terra em todos os “sacrários”, faz sentir sua comunicação de vida a 

todos os “seus membros”, seja por meio dos demais Sacramentos, seja pelas outras graças 

multiformemente distribuídas às almas em todas as suas vias. 

 

Na Comunhão, porém, é Ele mesmo que a alma recebe e sobre quem ela se apoia diretamente, para 

extrair e tomar d’Ele toda a vida da graça e da caridade. 

 

Aqui está a feliz consequência: Essa caridade, já mais fervorosa, nos une mais intimamente, de 

forma tal que Ele mora em nós. É o segundo aspecto da união. Depois do “vós em Mim”, é o “Eu 

em vós”. 

 

Meu Pai e Eu “viremos a ele e faremos nele nossa morada” (Jo 14, 23), disse “Jesus” a respeito de 

todo fiel que O ama nesta terra. (que permanece n’Ele). 

 

Ao crescer esse amor pela Comunhão, que estimula a caridade, produz-se uma penetração cada vez 

mais íntima do divino Hóspede em nós. 

 

Cada vez gozamos mais d’Ele, perdemo-nos n’Ele, fazemo-nos um com Ele. 

 

“Não éramos dois, era uma fusão”, escreve Santa Teresinha do Menino Jesus, falando de sua 

Primeira Comunhão. 

 

“Por esse Sacramento – ensina São Tomás – se aumenta a graça e se aperfeiçoa a vida espiritual, a 

fim de que o homem faça-se mais perfeito pela união a Deus”. 

 

Transformação em “Nosso Senhor”, pela Eucaristia. 

A ideia de assimilação. 
 

Em suas “Confissões”, Santo Agostinho relata que lhe parecia ouvir do alto uma voz a lhe dizer: 

“Eu sou o alimento dos fortes; cresce e Me comerás, não para Me transformar em ti, mas para te 

transformares em Mim”. 

 

São Tomás aplica à Comunhão essas palavras divinas: “Toda nutrição tem por efeito a assimilação. 

É natural, porém, que o principal elemento, o mais vivente dos dois, seja o que assimila o outro”.  

 

Ordinariamente, quem come, quem ingere o alimento, é quem o faz passar para sua própria vida. 
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Mas nos encontramos ante um caso extraordinário: 

 

Na Comunhão, quem é mais vivente é o alimento, e, portanto, Ele é quem transformará em Si 

aquele que O come. 

 

“Daí se segue” – afirma São Tomás – que o efeito próprio desse Sacramento é a transformação do 

homem em Cristo, de maneira a poder dizer: “Vivo eu, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que 

vive em mim”. 

 

Sobre a caridade chegamos à mesma conclusão, partindo da ideia de que a Eucaristia é o “pão do 

amor”, o alimento da amizade divina. 

 

O próprio da amizade é ir transformando o amante no objeto do seu amor. À medida que amamos 

alguém, vamo-nos assemelhando a seu modo de ser, como se a alma do amado se fosse tornando 

nossa própria alma, inspirando toda a nossa conduta. 

 

Desinteressamo-nos de nós mesmos para nos ocuparmos somente do ser amado. E a partir desse 

momento nossa vida se transforma. Não somos mais o que éramos. 

 

Doravante, o que nos move são suas ideias, seus gostos e afeições, suas intenções e propósitos; e 

nosso maior desejo é a realização de sua felicidade. 

 

Eis o que a caridade, a qual é a amizade com Deus, opera em nosso coração com respeito a “Nosso 

Senhor”. Uma vez mais, vem a propósito a palavra do Apóstolo, há pouco citada: “Não sou eu que 

vivo, é Cristo quem vive em mim”. 

 

A Eucaristia estimula o fervor da caridade. 
 

A Comunhão é de fundamental importância para o progresso na vida espiritual. Sua eficácia, 

porém, varia de acordo com o esforço que a alma faz para comungar bem. 

 

É São Tomás quem nos ensina que a caridade é o efeito próprio desse Sacramento. 

 

Se recebido em estado de graça, ele aumenta efetivamente na alma a caridade enquanto aptidão. 

Ele a faz desabrochar em atos, se a pessoa a isso se presta e dá sua livre cooperação, comungando 

devotamente. 

 

O “amor” de Cristo a pressiona, diz São Paulo. A vida sobrenatural sente-se restaurada, como o 

corpo depois de uma boa refeição. 

 

Pela “visita eucarística”, “Jesus” se aplica a fazer em cada um de nós individualmente a obra para a 

qual veio a este mundo. 

 

"A Eucaristia é o Sacramento que representa e produz a caridade", afirma São Tomás. 

 

Ela excita nosso amor à Cristo. 
 

E como esse Sacramento é bem concebido e realizado para provocar, na alma de quem comunga 

piedosamente, uma “afeição recíproca”! 
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Instalado em nosso coração... , presente com todas as suas energias divinas e humanas no centro de 

nosso próprio ser, Cristo age na alma que se dispõe à sua ação. Como um braseiro do qual nasce um 

incêndio, Ele nos “aquece e nos inflama”. 

 

São Vicente de Paulo exclamava: "Meus irmãos, não sentis esse fogo divino arder em vossos peitos 

quando recebeis o Corpo adorável de “Jesus Cristo” na Santa Comunhão”? 

 

“Vim trazer o fogo à terra - disse “ Jesus “-  e quanto desejo que arda!"  (Lucas 12:49) 

                

Pela “visita eucarística”, “Jesus” se aplica a fazer em cada um de nós individualmente a obra para a 

qual veio a este mundo. 

 

Uma vez acessada a presença sacramental de Cristo, é conformada a Ele nossa alma - fixa em nós 

sua morada. 

 

A cada uma de nossas comunhões ,nos damos à Ele com mais abundância e isso O faz entrar mais 

profundamente em nossa alma; é como uma porta nova, que se abre para maiores ”intimidades”. 

"Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua morada, 

cearei com ele e ele comigo". 

 

A atividade das virtudes e dos dons procede da caridade. 
 

Assim como na “Igreja Universal”, o Espírito Santo não permanece inativo em nossa alma. Ele se 

encarrega de dirigir nossa vida. Reforçando a caridade que regula toda a nossa conduta, Ele nos 

incita a realizar nosso destino sobrenatural e nos assiste em nossa caminhada ascensional, pondo 

em ação, um após outro, nossos dons e virtudes. 

 

Quando Ele estimula o mecanismo de nossas virtudes, sua influência é mais discreta, oculta-se sob 

as aparências da atividade de nossas faculdades naturais, ajudando nossa reflexão a reconhecer o 

dever e sustentando nosso esforço para cumpri-lo. 

 

Essa “luz” mais viva que hoje nos ilumina, essa energia nova que ontem não sentíamos, é a graça 

que docemente coopera conosco, a graça do Espírito Santo infundida em nossa alma pela 

Comunhão. 

 

 Habitualmente, sobretudo no início, a graça toma essa forma de ação, estimulando e apoiando a 

aplicação das virtudes. 

 

Não possuímos em vão, porém, os dons do Espírito Santo. Essas disponibilidades, das quais nossa 

alma é dotada, o Espírito Santo as utiliza de modo especial em certos momentos críticos ou 

extraordinários de nossa vida espiritual. 

 

Em seu afã de ser perfeita como o Pai Celeste é perfeito, a alma que se aplicou longamente à 

prática das virtudes suplica ao Espírito Santificador que venha em seu auxílio por meio de suas 

divinas iniciativas e lhe comunique sua luz, sua força. 

 

E o Espírito Santo atende cada vez mais frequentemente; faz sentir cada vez mais sua ação 

característica, à medida que a alma se vai tornando mais merecedora dessa intervenção 

extraordinária, por sua decisão e esforço em praticar as virtudes ordinárias da vida cristã. 

 

Porque o papel dos dons é de completar a obra das virtudes, não de substituí-las. 
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Então a alma pode ter vivas intuições da presença de Cristo, “degustar” seu “amor”, sentir-se capaz 

de todos os sacrifícios por Ele; ver claramente o que Deus dela quer e procurar dar com 

generosidade. 

 

“O Pe. Lallement bem compreendia essa eficácia da Eucaristia, pois recomendava a um diretor de 

jovens religiosos: "Quando eles estiverem bem instruídos, mande-os informar por escrito, após uma 

Comunhão, quais coisas mais gostariam de fazer e de quais defeitos mais desejariam livrar-se. 

Tome sempre em muita consideração tudo quanto eles digam que Deus lhes revelou, a menos que 

nisso se veja manifestamente algum embuste do “demônio" (intelecto). 

 

“Da mesma forma – (relata o Pe. Ternière) - São Pedro Julião Eymard queria que na direção 

espiritual o sacerdote prestasse muita atenção em seguir a “graça eucarística”, em deixar “Jesus” 

tomar a iniciativa: "Nosso Senhor bem saberá inspirar e orientar as almas. (...) Eu trato cada pessoa 

em função da graça que ela tem". 

 

Progresso da alma na vida espiritual sob a influência da Eucaristia. 
 

Uma alma que comunga devotamente com frequência cresce pouco a pouco na vida espiritual, 

passando do estado dos principiantes ao dos adiantados e daí ao dos perfeitos. 

 

São Tomás soube bem vincular à caridade esses três estágios da vida espiritual, e como a Eucaristia 

é o alimento da caridade (pois faz a caridade desenvolver-se, crescer), é ela que a vai fazendo 

escalar passo a passo todos os graus da vida da alma. 

 

Os principiantes. 
 

No início, trata-se, sobretudo de fugir do pecado grave, de resistir às concupiscências contrárias ao 

amor divino. 

 

Para isto, os principiantes precisam alimentar e fomentar em si a caridade, para ela não se debilitar 

e morrer. 

 

Comunguem, pois, tão frequentemente quanto possível e com fervorosa piedade, contando com o 

auxílio de Cristo e esforçando-se de boa vontade. 

 

Seria inútil comungar todos os dias sem fazer esse esforço, porque - repito com São Tomás: “Sem a 

cooperação do livre arbítrio não há nutrição eucarística. Mas se a alma, por mais miserável que 

seja, comunga com devoção, a caridade nela se anima, desdobra-se em atos e faz diminuir pouco a 

pouco as más inclinações que a ela se opõem”. 

 

Justamente pelo fato de aquecer a caridade, como o alimento corporal repõe as calorias perdidas, a 

Comunhão repara o mal causado em nós pelos pecados veniais, suprime pouco a pouco a tibieza 

que enlanguesce nossa alma, sustenta nosso livre arbítrio na luta contra as más tendências, 

estabelece o amor de Deus acima dos demais afetos, e assim reduz à impotência a investida das 

tentações inferiores. 

 

Os adiantados. 
 

Quando a alma não está mais preocupada pelo cuidado de evitar o pecado mortal, porque as 

tentações são menos fortes, ela se aplica com segurança a progredir na via da perfeição. 
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Sem deixar de ser vigilante, pois sempre é possível uma queda, ela age como os operários que, de 

espada na mão, trabalhavam na construção do Templo de Jerusalém. 

 

Ela se ocupa, sobretudo na obra positiva de seu aperfeiçoamento espiritual. Mas ela só conseguirá 

êxito fortificando em si a caridade, a qual anima e move todas as outras virtudes. Por aí se vê a 

importância da Comunhão para o progresso espiritual, no que este tem de mais fundamental e 

primordial. 

 

Os perfeitos. 
 

Chegará um dia em que, embora continuando sempre a progredir, essa não será mais a preocupação 

da alma. 

 

Terá deixado de ser esse o seu principal cuidado: estabelecida já na paz e no equilíbrio, seu grande 

anelo será doravante unir-se a Deus e d'Ele gozar. Ela chegou ao estado dos perfeitos cujo único 

desejo é “morrer” para “viver” com Cristo. 

 

E enquanto espera a “Comunhão do Céu”, a misteriosa comunhão eucarística é o que mais acalma 

e estimula esse santo desejo. 

 

A Eucaristia nutre a vida sobrenatural. 
  

"Todo efeito que o alimento produz na vida corporal, a Eucaristia produz na vida sobrenatural", 

ensina São Tomás. 

 

No discurso feito após a multiplicação dos pães, Nosso Senhor afirma com insistência que Ele é o 

Pão da Vida: "Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do 

céu (...) quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a minha carne para 

a salvação do mundo. (...) Minha carne é verdadeiramente uma comida" (Jo 6,49-55). 

 

Numa fórmula que depois o Concílio de Florença consagrou, diz: "Todo efeito que o alimento 

produz na vida do corpo, a Eucaristia produz na vida sobrenatural; quer dizer, ela a conserva, 

desenvolve, restaura e deleita". 

 

A Eucaristia conserva a vida sobrenatural. 
 

Ela a conserva, preservando-a da “morte”. Nosso Senhor garante que quem comer desse pão jamais 

morrerá. Evidentemente, não se trata aqui da vida do corpo, mas da vida da graça na alma, e da 

morte sobrenatural ocasionada pelo pecado (pela queda), por isso mesmo chamado de mortal. É 

dessa morte que a Eucaristia preserva a alma. 

 

A Eucaristia não torna essa morte totalmente impossível. Não! O alimento corporal tão pouco nos 

assegura a vida corporal contra todo acidente. 

 

Como diz São Tomás: "O efeito da Eucaristia se adapta à condição do homem que a recebe. A 

matéria sobre a qual se exerce a ação sempre condiciona o efeito produzido nela pela ação. No 

entanto, a condição do homem nesta vida é tal que seu livre arbítrio pode se inclinar para o bem ou 

para o mal. Assim sendo, por mais que esse Sacramento tenha, de si, a potencialidade suficiente 

para preservar o homem de todo pecado, nem por isso quem o recebe deixará de ser livre para 

pecar, se quiser, e assim morrer sobrenaturalmente". 

 

Contudo, notemos bem essa capacidade do Sacramento, em si mesmo, de preservar de todo pecado.  
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Nos alimentos corporais, nada há que se possa comparar à Eucaristia. Os alimentos jamais puderam 

evitar a morte. Por outro lado, na Eucaristia, é Cristo que, em pessoa, sob as aparências de pão e 

vinho, dá-Se a nós como alimento. 

 

De onde pode nos vir a morte? 

 

De uma afeição interna ou de uma ferida exterior. Pelos alimentos e remédios se evitam as 

enfermidades internas, e pelas armas a pessoa se previne contra os possíveis ataques externos. 

A Eucaristia cumpre perfeitamente esses dois requisitos. 

 

Cristo mesmo, intimamente unido a nosso coração, Se faz nosso alimento e remédio que nos dá 

vigor e previne contra todo agente morboso de corrupções internas. 

 

E revestido, como aqui se encontra, do simbolismo de sua Paixão, por meio da qual o “demônio” 

ficou definitivamente vencido, amedronta-o e afasta de nós seus diabólicos ataques. 

 

Por isso diz São João Crisóstomo que, “à maneira de leões que exalam fogo e chamas pela boca, 

aterrorizamos os demônios quando recebemos a divina Eucaristia”. 

 

Desenvolve e aumenta. 
 

O alimento faz mais que conservar a vida, ele a aumenta. Na vida corporal, esse crescimento é 

limitado. Contudo, a vida espiritual tem o privilégio de crescer indefinidamente, cada vez mais, 

pela influência do “Pão Eucarístico”. 

 

Claro que todos os sacramentos de vivos, pelo simples fato de aumentarem a graça, desenvolvem a 

vida sobrenatural na alma. Mas fazem-no com outro fim específico. 

 

A Confirmação dá vigor à alma para poder lutar contra os inimigos externos; a Unção dos 

Enfermos a sustenta na enfermidade que a priva dos recursos normais na hora mais crítica da vida. 

A Ordem e o Matrimônio dão a quem os recebe a capacidade de concorrer para o bem geral da 

Igreja, cada qual em seu estado. 

 

Entretanto, a Eucaristia desenvolve a vida sobrenatural por si mesma, a fim de que cresçam cada 

vez mais em nós as energias divinas e cheguemos à perfeição espiritual pela união com Deus. 

 

Na união com Deus, nosso último fim, encontramos a perfeição de nosso ser. Essa união terá sua 

consumada realização na glória celeste, na qual gozaremos da felicidade eterna. 

 

Para ela nos encaminha em linha reta a Eucaristia. "Ó Sagrado Banquete, no qual nos alimentamos 

de Cristo, recorda-se sua Paixão, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura!". 

 

A Paixão, representada ao vivo na Eucaristia, abriu-nos as portas do Céu. A Comunhão nos aplica a 

virtude reparadora e regeneradora da Paixão, dando-nos forças para subir o caminho da Cruz, que 

lentamente conduz o membro de Cristo à glória celeste. 

 

Com muita razão damos o nome de viático à Eucaristia, e ela está bem representada por aquele” 

Pão” que deu ao profeta Elias o vigor necessário para chegar “ao cume da montanha de Deus”. 

 

A Eucaristia é mais que um viático. Nesse penhor da vida futura temos já um antegozo da 

felicidade celestial. Ainda que misteriosamente, sem dúvida, pela Comunhão temos já em nós o 
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objeto de nossa felicidade eterna, e comemos aquele manjar do qual falava o Anjo Rafael a Tobias: 

"Eu me nutro de um alimento que vós não conheceis" (Tb 12,19). 

 

O Pão dos Anjos veio para ser alimento dos homens, e estes o comem já nesta terra, real, se bem 

que imperfeitamente, enquanto esperam chegar ao “Céu”, quando Deus lhes aparecerá e, passando 

um por um, os irá servindo, sentados todos eles no banquete que faz a felicidade das Três Pessoas 

Divinas. 

 

Restaura. 
 

Um terceiro efeito da nutrição, além de conservar e desenvolver a vida, é o de restaurá-la, 

reparando as forças que incessantemente vão se gastando. O “Pão Eucarístico” nos restaura 

também, perdoando os pecados veniais. 

 

É o seu antídoto, afirma o Concílio de Trento. Assim, convém comungar com a maior frequência 

possível. 

 

Dá bem-estar espiritual. 
 

Em quarto e último lugar, quem come desse “Pão” experimenta em sua alma um bem-estar análogo 

ao que costuma proporcionar ao corpo uma boa comida. É um fato comprovado pela experiência. 

Quantas almas oprimidas pelos trabalhos e sofrimentos tiram da Comunhão matinal a resignação, a 

serenidade e a alegria! 

 

Escreve São Tomás: “Por esse Sacramento, opera-se uma certa transformação do homem em 

Cristo, e é este o seu fruto característico” (a Caridade). Assim, pois, o “alimento eucarístico”, não 

menos que nossa virtude da caridade por ele estimulada, nos leva ao esquecimento de nós mesmos, 

ao sacrifício de nosso egoísmo, para não pensar senão em “Nosso Senhor” e não viver senão para 

Ele, jubilosos de entrar no desígnio que Ele teve no mundo e que nos consumará com Ele no Pai: 

“Eu neles e Tu em Mim, ó Pai, a fim de que todos sejamos consumados na unidade” (Jo 17,23). 

 

No “Céu”, efetivamente, “Jesus” estará em nós, unindo vitalmente todos os membros de seu Corpo 

místico; e Deus, que está em Cristo glorificado, estará de igual modo em nós, que seremos um com 

Cristo. 

 

A complacência do Pai se estenderá da “Cabeça” (Kether)  para todos os membros de seu Filho 

Unigênito (o único gerado): “Eis aqui meu Filho bem-amado!” (Mt 3,17); e nós, inteiramente de 

acordo com Jesus, todos num só elã, sob seu impulso irresistível, exclamaremos: “Abba! Pai!” E 

esse duplo movimento de amor – do Pai para nós e de nós para o Pai – não é senão um 

prolongamento até nós do Espírito Santo, amor substancial do Pai e do Filho, do qual 

participaremos. Será a felicidade eterna. Para ela a Comunhão nos encaminha e nos faz pré-gustá-la 

desde já. 

 

“Quem come minha Carne e bebe meu Sangue tem a vida eterna” (Jo 6, 54). 

 

Notemos que essa promessa está enunciada no tempo presente. Pela Eucaristia, ela começa a se 

tornar realidade. 

 

"o Verbo de Deus habitou no homem e fez-Se Filho do homem para habituar o homem a conhecer a 

Deus e habituar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai".  (Santo Irineu) 

 

"Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância" (Jo 10, 10). 
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Qual é essa vida, senão a da graça? 

 

Inúmeros episódios dos Evangelhos atestam o fato de o Salvador tê-la conferido “aos que d'Ele se 

aproximavam”. 

 

“Assim, voltando- Se para a mulher que ficara curada ao tocar-Lhe a “Orla do Manto”, Nosso 

Senhor a chama de "filha", precisamente porque, naquele momento, devido à fé manifestada por 

ela, Ele lhe infundira Sua Vida Divina: "Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou" (Mt 9, 22). 

 

A criatura por excelência divinizada por Cristo. 
 

 

 

Desde sua concepção imaculada, a “Santíssima Virgem” possuía uma extraordinária união com 

Deus. No entanto, a partir do momento da Encarnação... A Sagrada Eucaristia é a antecipação da 

Páscoa definitiva na qual o homem divinizado terá sua sede de infinito plenamente saciada. 

 

E o Beato João Paulo II explica com maior precisão e clareza: “Maria” praticou a “fé eucarística” 

ainda antes de ser instituída a Eucaristia, quando “ofereceu” o “seu ventre virginal” para a 

“Encarnação do Verbo de Deus”. A Eucaristia, ao mesmo tempo que evoca a Paixão e a 

Ressurreição, coloca-se no prolongamento da Encarnação. 

 

Comentando as belas reflexões feitas sobre esse Mistério...: "Assim como Deus formou o primeiro 

homem a partir da “terra virgem”, ainda livre das maldições que sobre ela caíram com o “pecado 

original”, também o Novo Adão foi formado, por obra do Espírito Santo, “de uma terra imaculada”, 

que é a “carne virginal de Nossa Senhora"”. 

 

Efeitos da Presença Real de “Jesus” no seio de “Maria”. 
 

De fato, na eucaristia, Cristo dá-Se aos homens para que estes recebam d'Ele a Vida; na 

Encarnação, Ele "deu-Se a “Maria”, mas também viveu d'Ela, em sua “natureza humana”, pois 

d'Ela recebia o alimento e o desenvolvimento de seu Corpo, que se formava em seio virginal; em 

contrapartida, Ele alimentava espiritualmente à “Maria”, aumentando n'Ela a graça santificante e a 

caridade". 

 

Esse profundo relacionamento entre a “Mãe humana” e o “Filho Divino” é assim realçado: "Pela lei 

das reciprocidades e pela lei das analogias, tudo indica que, à medida que “Nossa Senhora” ia 

dando seu corpo a “Nosso Senhor”, Ele ia dando, por assim dizer, seu espírito a Ela [...] e, portanto, 

durante todo o tempo da gestação, Ela teve progressos e dons insondáveis, maravilhosos, que eram 

como uma espécie de símile da “gestação” que se dava n'Ela". 
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Se Cristo desejou estar desse modo em Maria e, por assim dizer, deixar- Se apropriar-Se por Ela, 

seria normal que Ele "tornasse-a participante da sua vida divina, acima de todas as outras criaturas, 

Aquela de quem quis receber a “Sua Vida Corpórea". Por isso, “Maria” deificada, resplandece da 

beleza do Pai, do esplendor do Verbo, dos ardores do “Espírito de Amor”, verdadeira Obra-Prima 

da natureza e da graça". 

 

Anseio por tornar-Se divino tabernáculo. 
 

Quando cessou o contato contínuo de “Jesus” com Sua “Mãe”, Ela deixou de ser um “sacrário” 

vivo de Cristo; entretanto, o grande desejo de voltar a ser o divino tabernáculo sem dúvida 

acompanhou ininterruptamente a “Mãe de Deus”. 

 

De que maneira seu Filho satisfaria tal anseio? 
 

"Receber a Eucaristia devia significar para “Maria” quase acolher de novo no seu ventre aquele 

Coração que batera em uníssono com o d'Ela". Por isso, seria a santa Comunhão o momento ápice 

de “reencontro interior com seu Filho”. Após “33 anos” (vertebras) de ardente espera, "aquele 

Corpo, entregue em sacrifício e presente agora nas espécies sacramentais, era o mesmo Corpo 

concebido no seu ventre!". Por outro lado, pode-se dizer, sem receio de enganar-se, que foi 

principalmente para sua “Santíssima e Beatíssima Mãe” que Nosso Senhor “Jesus Cristo” instituiu 

o Sacramento da Eucaristia. 

 

Cada comunhão de “Maria”, deveria, acender aqueles “transportes de santo amor”, deveria renovar-

Lhe todas as alegrias da “divina maternidade” e todas as doçuras dos “abraços divinos”. Enquanto 

Ela estreita amorosamente contra seu “coração” aquele Corpo divino, “carne de sua carne”, “Jesus” 

A inebria cada vez mais com seu amor e A enriquece com graças especialíssimas. É a torrente da 

Vida divina que se derrama no “seio da Virgem” e, enquanto enche sua imensa capacidade, produz 

n'Ela uma capacidade cada vez maior. Esta, por sua vez, exige outro aumento de graça, cumulado 

por “Jesus” com uma generosidade proporcional ao amor que sente por Sua “Mãe amadíssima". 

 

Puríssimo espelho que restituí integralmente o divino amor. 
 

Sobre a união sacramental de “Maria” com “Jesus”, esta comunhão é a fusão mais íntima possível, 

aqui na Terra, de suas duas vidas espirituais, a comunhão da santíssima alma de Cristo com o 

Verbo. Esta união que, "de certa maneira, transforma a alma em Deus pelo conhecimento e o amor, 

é em “Maria” como um puríssimo espelho que não só restituí integralmente a Nosso Senhor a luz e 

o amor d'Ele recebidos, mas os condensa para refleti-los sobre as almas de todos os homens que se 

tornam seus filhos pela ação da graça. A tal ponto Nossa Senhora é divinizada que a Igreja não 

receia em aplicar a Ela a descrição, feita pela Escritura, da Sabedoria eterna, imagem e semelhança 

de Deus, superior a todas as criaturas: "Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da 

glória do Todo-poderoso; [...] é uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de 

Deus, e uma imagem de sua bondade" (Sb 7, 25-26). 

 

Na Eucaristia, o Salvador, que Se “encarna” no seio de “Maria”, é a fonte de vida divina para a 

humanidade. E esta vida divina permite conformar os pensamentos e ações à vontade de Deus, 

passando a pensar e agir em consonância com Ele. 

 

Os santos nos convidam a adorar Jesus eucarístico por intermédio de sua “Santa Mãe”: Cada um de 

nós é chamado a acolher a doação que “Jesus” faz de Si mesmo na Eucaristia. Aí está, para os 

homens de todos os tempos, o meio de, sem abandonar a condição humana, saciar sua sede de 

infinito e atingir a verdadeira divinização - de maneira humilde, submissa e amorosa,  tomando 

“Maria” como meio. 
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“Deus uniu a sua divindade, isto é o poder divino, ao pão e ao vinho, não para que eles permaneçam 

neste Sacramento, mas para que o poder divino faça deles Seu Corpo e Sangue”. 

 

 
 

O singularíssimo milagre da transubstanciação. 
 

Mas como a substância do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo se torna realmente presente na 

Santíssima Eucaristia? 

 

Como pode um objeto passar a estar num lugar onde antes não se encontrava? 

 

Neste Sacramento não só a divindade de Cristo está escondida sob os véus de sua humanidade, mas 

também esta última se oculta sob os véus do “pão” e do “vinho”. Devemos reconhecer (ter em 

mente) que estamos perante o Maior Mistério da Fé (perante um Mistério). Transubstanciação é 

uma conversão; o verdadeiro Corpo de Cristo começa a estar neste Sacramento ao se converter a 

substância do pão na substância do Corpo de Cristo, e a substância do vinho na substância do seu 

Sangue. Em contraste com as transformações substanciais (da matéria), na transubstanciação não 

procede um novo ser, e sim uma Pessoa preexistente: “Nosso Senhor Jesus Cristo”, Deus e Homem 

verdadeiro, nascido de “Maria Virgem”. 

 

Transformar um pedregulho numa águia é nada em comparação ao milagre operado na 

Consagração! Embora só Deus seja capaz de transformar em águia um pedregulho, essa conversão 

seguiria o curso das transformações naturais (a evolução das ondas de vida), nas quais uma matéria-

prima recebe outra forma substancial (material). Só se o pedregulho fosse convertido numa catedral 

preexistente, por exemplo, de maneira a ela estar contida inteira sob as aparências do minúsculo 

seixo, teríamos uma imagem mais aproximada da conversão eucarística. 

 

Daríamos a vida para ver o “Menino Jesus” nos “braços virginais” de “Maria Santíssima”, na 

“Gruta de Belém”. 
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Durante a Missa, o Menino Jesus nasce sacramentalmente sobre o “altar” (o coração), derramando 

sobre nossas almas as mais copiosas graças e bênçãos divinas: “ESTE Jesus vós O amais, sem O 

terdes visto; credes n’Ele sem O verdes ainda, e isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e 

gloriosa, porque vós estais certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas” (I 

Pd 1, 8-9) 

 

 
 

Singular e admirável milagre: durante a Missa Nosso Senhor, por assim dizer, nasce 

sacramentalmente sobre o “altar”.  Pelas palavras da Consagração, o Corpo, Sangue, Alma e 

divindade de Nosso Senhor começam a estar onde antes só havia “pão” e “vinho”. 

 

 
 

Considerações Finais 

 

1 Coríntios  11:24-26 (Biblia de Jerusalém) o Senhor Jesus tomou o pão; 

 

 24 e, depois de dar graças, partiu-o e disse: "Isto é o meu corpo, que é para vós; fazei isto em 

memória de mim". 

 

 25 Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova Aliança 

em meu sangue; todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim". 

 

26 Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor 

até que ele venha. 

 

Ou seja: 

 

"fazei isso até que eu venha” - Como afirmou aos discípulos, logo ele viria para o coração dos 

homens que estivessem preparados para recebê-lo em espírito e em verdade. 
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Nesse caso particular, o renascido do espírito se torna um Cristo, como “Ele”, e passa a se 

alimentar do Seu próprio “sangue” e de Sua própria “carne” praticando o santo jejum perante as 

“iguarias do pecado”. 

 

“Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, 

alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo". 

(João 6:27) 

 

Ou seja: 

 

"É necessário que vos empenheis não para obter esse alimento perecível (o pão comum), mas o 

alimento que permanece para a vida eterna (a Eucaristia), o qual o filho do Homem vos dará...)". 

 

E mais adiante exorta aos fiéis que com pouca fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, 

tomavam-na sem se prepararem adequadamente: "Cada um, portanto, se examine antes de comer 

desse pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir (sem reconhecer) o corpo 

do Senhor, come e bebe a própria condenação”. 

 

Cristo age na alma que se dispõe à sua ação; a eficácia, porém, varia de acordo com o esforço que a 

alma faz para comungar bem; seria inútil comungar todos os dias sem fazer esse esforço, porque: 

Sem a cooperação do livre arbítrio não há nutrição eucarística. Mas se a alma, por mais miserável 

que seja, comunga com devoção, a caridade nela se anima, desdobra-se em atos e faz diminuir 

pouco a pouco as más inclinações que a ela se opõem. 

 

Eu Sou 
 

EU SOU O PÃO DA VIDA; AQUELE QUE VEM A MIM NÃO TERÁ FOME; E QUEM CRÊ 

EM MIM NUNCA TERÁ SEDE. (JO 6.35) 

 

EU SOU A LUZ DO MUNDO; QUEM ME SEGUE NÃO ANDARÁ EM TREVAS, MAS TERÁ 

A LUZ DA VIDA. (JO 8.12) 

 

EM VERDADE VOS DIGO QUE EU SOU A PORTA DAS OVELHAS. (JO 10.7) 

 

EU SOU A PORTA; SE ALGUÉM ENTRAR POR MIM, SALVAR-SE-Á, E ENTRARÁ, E 

SAIRÁ, E ACHARÁ PASTAGENS. (JO 10.9) 

 

EU SOU O BOM PASTOR; O BOM PASTOR DÁ A SUA VIDA PELAS OVELHAS. (JO 10.11) 

 

EU SOU O BOM PASTOR, E CONHEÇO AS MINHAS OVELHAS, E DAS MINHAS SOU 

CONHECIDO. (JO 10.14) 

 

EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA, QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA 

MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ. 

CRÊS TU ISSO? (JO 11.25-26) 

 

EU SOU O CAMINHO, E A VERDADE, E A VIDA. NINGUÉM VEM AO PAI SENÃO POR 

MIM. (JO 14.6) 

 

EU SOU A VIDEIRA VERDADEIRA, E MEU PAI É O LAVRADOR. (JO 15.1) 
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EU SOU A VIDEIRA VERDADEIRA, VÓS, OS RAMOS; QUEM ESTÁ EM MIM, E EU 

NELE, ESTE DÁ MUITO FRUTO, PORQUE SEM MIM NADA PODEREIS FAZER. (JO 15.5) 

 

Cristo é a Videira e vós sois um Ramo. 
 

 
 

Bíblia de Jerusalém Livro: João. Capítulo 15. 
 

1 A verdadeira videira — Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. 

 

2 Todo ramo em mim que não produz fruto ele o corta, e todo o que produz fruto ele o poda, para 

que produza mais fruto ainda. 

 

3  Vós já estais puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. 

 

4  Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se 

não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. 

 

5  Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito 

fruto; porque, sem mim, nada podeis fazer. 

 

6  Se alguém não permanece em mim é lançado fora, como o ramo, e seca; tais ramos são 

recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. 

 

7  Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e 

vós o tereis. 

 

8  Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. 

 

9  Assim como o Pai me amou também eu vos amei. Permanecei em meu amor. 

 

10  Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os 

mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 

 

11  Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. 

 

12  Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 

 

13  Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. 
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14  Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. 

 

15  Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz; mas eu vos chamo 

amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. 

 

16  Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e 

produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em 

meu nome ele vos dê. 

 

17  Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. 

 

18  Os discípulos e o mundo — Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro, me odiou a mim. 

 

19  Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo e 

minha escolha vos separou do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. 

 

20  Lembrai-vos da palavra que vos disse: O servo não é maior que seu senhor. Se eles me 

perseguiram, também vos perseguirão; se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. 

 

21  Mas tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem 

me enviou. 

 

22  Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, não seriam culpados de pecado; mas agora 

não têm desculpa para o seu pecado. 

 

23  Quem me odeia, odeia também meu Pai. 

 

24  Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não seriam culpados de 

pecado; mas eles viram e nos odeiam, a mim e ao Pai. 

 

25  Mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua Lei: Odiaram-me sem motivo. 

 

26  Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da Verdade, que vem 

do Pai, ele dará testemunho de mim. 

 

27  E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o princípio. 

 

 
 

Um eremita celebrando a eucaristia 

 

FIM 


