
 
 

POR QUE A EUCARISTIA  
É TÃO IMPORTANTE PARA NÓS? 

 
 
 
 
 
 

Todos os católicos comemoraram nesta 
quinta feira a solenidade de Corpus Christi, 
que é a solenidade da instituição do 
Sacramento da Eucaristia.  

 
 

 
 

Figura 1 - Jesus Eucarístico. 

 
 
No entanto, muitas pessoas ainda 

questionam ou ainda desconhecem o real  

 
 
 
 

significado deste sacramento na vida da Igreja.  
Por isso, a pergunta do título hoje ganhou um 
eco imenso na cristandade: POR QUE A 
EUCARISTIA É TÃO IMPORTANTE PARA NÓS? 

 
É preciso deixar evidente o valor que há 

neste sacramento, tido como âmago da fé 
cristã. 

 
 

DEUS NOS ALIMENTA NA 
JORNADA 

 
 
Na passagem do povo de Deus pelo 

deserto, o povo se viu sem alimento, nas 
proximidades de Sim, e começaram a 
murmurar contra Moisés, sobre se não teria 
sido melhor para eles morrerem pelas mãos 
dos egípcios.  

 

 
 

Figura 2 - O povo no deserto. 



 
Vendo que aquele povo atentava contra 

seu escolhido, Deus fala a Moisés que abriria 
as portas do céu, para chover o pão que eles 
tanto murmuravam. Deus os alimentou com o 
maná, o pão dado por Ele, e carne, durante 
todo o período, até chegarem à terra 
prometida. 

 
 

CRISTO: O PÃO DA VIDA 
 
 

Quando Cristo veio à terra, veio para nos 
salvar da miséria de nossos pecados, do 
deserto que havia em nós e na separação que 
este deserto fazia de nós entre Deus. Ele não 
quis somente nos purificar, mas também nos 
fortalecer durante a jornada. E para isso, ele 
abriu a porta mais perfeita: a si mesmo. 

 
No capítulo 6 do Evangelho segundo São 

João, Jesus Cristo se revela como aquele que 
sacia a fome dos homens, a fome que nos 
separa de Deus, quando ele afirma: 

 
“Eu sou o pão da vida: aquele 

que vem a mim não terá fome, e 

aquele que crê em mim jamais terá 
sede.”  

(João 6, 35) 
 
Jesus Cristo, ao falar isto, não apenas 

falava que ele era o enviado de Deus, mas que 
ele se fazia alimento real para os homens, 
como afirma mais adiante: 

 
“Então Jesus lhes disse: Em 

verdade, em verdade vos digo: se 
não comerdes a carne do Filho do 

Homem, e não beberdes o seu 
sangue, não tereis a vida em vós 

mesmos. Quem come a minha carne 

e bebe o meu sangue tem a vida 
eterna; e eu o ressuscitarei no 

último dia. Pois a minha carne é 
verdadeiramente uma comida e o 

meu sangue, verdadeiramente uma 

bebida. Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue permanece em 

mim e eu nele.” 
(João 6, 53-56) 

 
Cristo veio para nos alimentar, para estar 

presente em nossas vidas. Na Eucaristia, Jesus 
está presente, em corpo, sangue, alma e 
divindade. Inseparável, incorruptível, eterno. 

 
Na quinta-feira, antes de sua paixão, ele 

não queria nos deixar só. Ele não desejou que 
nós passássemos o deserto de nossas almas 
pecadores famintos e sedentos por Deus. Ele 
nos amou até o último minuto. 

 
No Evangelho de São Mateus, é narrada a 

instituição da Eucaristia: 
 
“Durante a refeição, Jesus 

tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o 
deu aos discípulos, dizendo: Tomai 

e comei, isto é meu corpo. Tomou 

depois o cálice, rendeu graças e 
deu-lho, dizendo: Bebei dele todos, 

porque isto é meu sangue, o sangue 
da Nova Aliança, derramado por 

muitos homens em remissão dos 

pecados.” 
(Mateus 26, 26-28) 

 
E no Evangelho de São Lucas, ele enfatiza 

sua permanência e constância na Eucaristia: 
 
“... fazei isto em memória de 

mim.” 
(Lucas 22, 19) 

 
Os apóstolos tinha a crença convicta de 

que Cristo estava realmente presente no pão 
e no vinho, como afirma São Paulo: 

 
“Assim, todas as vezes que 

comeis desse pão e bebeis desse 

cálice lembrais a morte do Senhor, 

até que venha. Portanto, todo 
aquele que comer o pão ou beber o 

cálice do Senhor indignamente 
será culpável do corpo e do sangue 

do Senhor. Que cada um se 

examine a si mesmo, e assim coma 
desse pão e beba desse cálice. 

Aquele que o come e o bebe sem 
distinguir o corpo do Senhor, come 
e bebe a sua própria condenação.” 

 
(I Coríntios 11, 26-29) 



Esta crença de que Cristo estava presente 
em sua totalidade no pão e no vinho vem 
desde os tempos remotos, desde a Igreja 
Primitiva, como podemos ver nos 
testemunhos a seguir: 

 

1. SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA 
(110 D.C) 

 
“Sede solícitos em tomar parte 

numa só Eucaristia, porquanto 

uma é a carne de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, um o cálice para a 
união com Seu sangue; um o altar, 
assim como também um é o Bispo, 
junto com seu presbitério e diáconos, 
aliás meus colegas de serviço. E isso, 
para fazerdes segundo Deus o que 
fizerdes.”  

 
(Epístola aos Filadelfios III) 

 
 

“Não me agradam comida 
passageira, nem prazeres desta 
vida. Quero pão de Deus que é carne 
de Jesus Cristo, da descendência de 
Davi, e como bebida quero o sangue 
d’Ele, que é Amor incorruptível.”  

 
 

(Epístola aos Romanos VI )” 
 
 

2. A DIDAQUÉ OU DOUTRINA 
DOS APÓSTOLOS (60-160 D.C) 

 
 
“ Que ninguém coma nem beba da 

Eucaristia sem antes ter sido batizado 
em nome do Senhor, pois sobre isso o 
Senhor disse: ‘Não deem as coisas 
santas aos cães’.” 

 
(Didaqué IX, 5) 

 
 

3. SÃO JUSTINO (165 D.C) 
 
 

“2. Onde Deus fala, como eu disse, pelo 

Malaquias um dos 12, sobre os 

sacrifícios, que então eram oferecidos 

por vós: Minha vontade não está em 

vós, diz o Senhor, e não vou aceitar as 

ofertas de suas mãos. Por que desde 

o nascente do sol até o poente meu 

nome é glorificado entre as nações, 

e em todo lugar se oferece incenso 

ao meu nome e uma oferta pura, 

para o meu nome é grande entre as 

nações, diz o Senhor, mas vocês o 

profanam. 

Desde então prevê sobre os 

sacrifícios que em todo lugar Lhe 

são oferecidos por nós gentios, isto 

é, o pão da Eucaristia e também o 

cálice da Eucaristia, acrescentando 

que nós glorificamos seu nome, e 

vocês, por sua vez, o profanam.”  

 

(Justino, Diálogo Trifão 41, 2-3) 

 
 

Este testemunho seguiu-se desde sempre. 
Cristo, olhando em nossa alma, sabendo do 
deserto de nosso pecado, nos alimenta e 
fortalece, na jornada de reencontro ao Pai. 

 
 
 

Por Anderson Melo 

http://www.newadvent.org/fathers/01283.htm

