Eucaristia

“Missa” e “Eucaristia” são a mesma coisa?
Um dos nomes dados à Eucaristia é o de
“Missa”, porque a celebração na qual se realiza o
Mistério Pascal termina com o envio (em latim:
missio) dos fiéis para que cumpram a vontade de
Deus na sua vida cotidiana: “Ide em paz e o Senhor
vos acompanhe!” Ide para testemunhardes o que
vivestes, o que celebrastes! Acabastes de escutar o
Senhor que vos falou nas Escrituras; acabastes de
comer e beber com ele e o reconhecestes ao partir o
pão (cf. Lc 24,35). Agora, deveis levantar-vos e ir
adiante, testemunhando que o Senhor está vivo, que
ele caminha conosco! Eis o sentido do termo “Missa”.
A Missa termina com o envio à missão de
testemunhar o Cristo com nossa palavra e com nossa
vida. Assim, a palavra “Missa” é outro nome que
pode ser dado a “Eucaristia”. Ou seja, “Missa” e
“Eucaristia” designam a mesma celebração.
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A vida cristã está centralizada na pessoa de
Jesus. E todo o encanto e o mistério de Jesus está escondido no mistério da Eucaristia, na Ceia do Senhor.
A palavra “Eucaristia” vem da língua grega e
significa agradecimento, ação de graças, reconhecimento. Este nome, para designar a Ceia do Senhor,
aparece na Didaqué, um dos escritos cristãos mais
antigos, provavelmente do fim do século I, sobre a
vida da Igreja e a Eucaristia.
A celebração da Eucaristia tem sua origem na
última ceia de Jesus, no contexto da celebração da
Páscoa dos judeus.
A Páscoa dos judeus era uma proclamação da
libertação da escravidão do Egito e da caminhada
para a terra prometida. Essa proclamação se fazia por
meio de um banquete, a ceia pascal, no qual se

comiam ervas amargas, pão e o cordeiro, e se bebia
vinho.
Jesus convida seus discípulos para a ceia pascal e
introduz aí um elemento novo: ele toma o pão, dá
graças a Deus, parte o pão e o entrega a seus
discípulos, dizendo: “ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS. FAÇAM ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM”. Depois, toma o cálice com vinho, dá graças a
Deus e entrega o cálice aos discípulos, dizendo: “ESTE
CÁLICE É A NOVA ALIANÇA NO MEU SANGUE. TODAS
AS VEZES QUE BEBEREM DELE, FAÇAM ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM”.
O sacrifício de Jesus não se reduz a sua paixão e
morte. Toda a sua vida foi uma contínua doação em
favor dos outros. Sua paixão e morte são o
coroamento de toda a sua vida doada: “Tendo amado
os seus que estavam no mundo, amou-os até o
fim”(Jo 13,1).

A Eucaristia, memória de Jesus
A Eucaristia é o memorial da vida, paixão, morte
e ressurreição de Jesus. Ele mesmo pediu: “fazei isto
em memória de mim”. Sempre que celebramos a

Eucaristia, tornamos presente a Páscoa do Senhor, a
sua entrega, o seu amor por nós. O sentido original
da Eucaristia é ser memória da entrega de Jesus.
A Igreja faz (celebra) a Eucaristia e a Eucaristia
faz (edifica) a Igreja.
Na celebração da Eucaristia, a comunidade
cristã se constitui como “corpo de Cristo”. Não só as
espécies sacramentais (o Pão e o Vinho) são sinais
sacramentais. Também as pessoas em torno da mesa
são sinal sacramental.
A Eucaristia, memorial da vida, paixão, morte e
ressurreição de Jesus, perpetua em nossas
comunidades a atitude fundamental da existência
cristã: o amor, mas o amor efetivo, feito prática
concreta.
Foi assim que Deus amou-nos, a tal ponto que
nos deu seu Filho bem-amado, para que nele
tivéssemos vida e vida em abundância. Toda a vida de
Jesus foi uma vida em favor dos outros. Ele nos amou
e entregou sua vida por nós. Cada vez que
celebramos a Eucaristia comprometemos-nos a viver
como Ele viveu.

