simbolizada na partilha do Pão, na alegria dos cantos,
no abraço da paz, no compromisso de fraternidade.
Em torno à mesa do Senhor, todos somos irmãos.
Cada vez que celebramos a Ceia do Senhor, nós
também somos chamados a ser sacramento de
salvação para todos os homens e mulheres do nosso
tempo.
A Eucaristia é, para nós, desde já, o sacramento
da vida nova, o sacramento da festa, que no céu
nunca acabará. Viver a Eucaristia é viver, desde já,
como homens e mulheres novos, agradecidos pelo
dom da vida, cheios de esperança pelo Reino que nos
é prometido.

Eucaristia
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Memória,
Presença e
Profecia
Parte II

Vimos como a Igreja, cumprindo o mandato do
Senhor na última ceia – “fazei isto em memória de
mim” – celebra a Eucaristia como memorial da vida,
paixão, morte e ressurreição de Jesus. Além da
Eucaristia ser memória do Senhor, ela também torna
presente o Senhor Ressuscitado e anuncia o Reino
definitivo.

A presença do Senhor Ressuscitado
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Além de memorial de Jesus, a Eucaristia é
também “presença de Cristo pelo poder de sua
Palavra e do Espírito Santo” (CIC 1373)1.
A presença sacramental do Senhor realiza-se por
1

Codex Iuris Canonici (Código de Direito Canônico).

intermédio do pão e do vinho, que recebem uma
dimensão nova: tornam-se sinais de uma Pessoa
presente.
A Eucaristia reúne a todos nós, fortalece-nos e
transforma-nos, graças à presença de Jesus na
humildade dos sinais: na Palavra proclamada, nas
pessoas reunidas, no Pão e no Vinho.
O Senhor está presente de múltiplas maneiras
na sua Igreja: na Palavra, que faz arder o coração e
que nos conduz à mesa, onde encontramos o Cristo,
no Pão. E a Palavra e a mesa levam-nos ao encontro
de Jesus, nos irmãos e irmãs.
Palavra, mesa e comunidade fraterna são, pois,
os componentes da identidade cristã que
celebramos no sacramento da Eucaristia.
O Senhor está presente na Eucaristia, como
Aquele-que-se-dá e que nos leva a comungar com
Ele, assumindo o compromisso de ajudarmos-nos
uns aos outros como irmãos. Jesus está na Eucaristia
para nós.
Nós podemos passar toda a vida na Igreja,
celebrando o sacramento do Corpo e Sangue do
Senhor e não o reconhecer como presença viva e
atuante na nossa história. Precisamos que o

Ressuscitado faça arder o nosso coração, ao
escutarmos sua Palavra; precisamos reconhecê-lo
“ao partir o pão” (Lc 24,35). Então sim, a presença de
Jesus será plenamente eficaz, transformadora de
nossas vidas de cristãos.

A Eucaristia, profecia do Reino
A Eucaristia é, também, anúncio do Reino que
esperamos.
Na Última Ceia Jesus disse: “Desejei
ardentemente comer esta ceia pascal, antes de
sofrer. Pois eu vos digo que não mais a comerei, até
que ela se realize no Reino de Deus”. (Lc 22,15-16)
E Paulo encerra a mais antiga descrição da
instituição da Eucaristia com estas palavras: “Todas
as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha”
(1Cor 11,26).
A Eucaristia é “antecipação do Reino de Deus”.
Ela torna o Reino presente.
No Cristo e por meio do Espírito, Deus orienta
toda a criação para sua plenitude no banquete do
Reino. A Eucaristia é uma festa de comunhão,

