A Festa da Eucaristia
"Eu sou o PÂO VIVO que desceu do céu." ( Jo 6, 51 ) A Eucaristia é uma declaração de amor !!!
Não há como não perceber tal riqueza espiritual que sustenta a Vida da Igreja. Jesus deseja ficar e
precisa ir para cumprir os desígnios do Pai... assim nasce a Eucaristia...como sacramento de amor
em meio a uma dolorida despedida. Mais que uma simples recordação, uma atualização da
Presença..." Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em Mim e eu nele "(Jo 6,56
)O ambiente não é festivo , é a ceia derradeira, Ele sabe que vai morrer... em virtude deste contexto
é que a Semana Santa, o momento da passagem do Mistério, não enfatiza uma acentuada alegria
pela Instituição da Eucaristia.A Solenidade de Corpus Christi no coração litúrgico da Igreja é a
grande oportunidade dos fiéis celebrarem com grande louvor e exultação este sublime dom.

É extraordinária a viva expressão de amor a Eucaristia da parte do Povo de Deus .As
procissões demontram de maneira muito especial esta acolhida dos fiéis como nos tempos de Jesus.
Certa vez acompanhei uma procissão deste dia que fiquei profundamente edificado, não somente
pelos tapetes decorados no chão com símbolos eucarísticos, os cânticos eucarísticos entoados com
fervor, mas também a atitude de alguns fiéis ,crianças , jovens e anciãos estendendo suas roupas
pra Jesus Eucarístico passar.Surpreendente...Lindo...Pensei estar vendo uma cena do Evangelho ali
diante de mim...e me emocionei...

Este dia, é bom ressaltar, é uma oportunidade singular para uma catequese eucarística.Onde é
preciso enfatizar que a Eucaristia não é um mero simbolismo, uma representação. A Eucaristia é a
presença Real de Jesus , Corpo e Sangue, Alma e Divindade

como professa a Igreja bem

fundamentada nos textos Sagrados.Nossas celebrações são tambem abrilhantadas por muitos
cânticos que reforçam esta catequese e proclamam a força deste Mistério.Quero aqui fazer uma
menção especial ao Tantum Ergo , composição de São Tomás de Aquino, que está completa na
Liturgia das horas, e que é uma síntese perfeita de toda catequese eucarística. Aqui, na Diocese do
Rio de janeiro,tivemos a graça de ter um grande padre que numa linguagem bem pastoral musicou
tal precioso texto e nos deixou como herança : Nosso querido Pe Carlos Henrique ..."Vamos todos
louvar juntos o Mistério de Amor...pois o preço deste mundo foi o Sangue Redentor."Uma peça por
excelência para ser dignamente executada em nossa missas, especialmente na referida solenidade.

Que a festa do Pão da Vida seja a oportunidade de muitos se reaproximarem da Eucaristia e se
comprometerem na fé como fiéis adoradores do Santíssimo Sacramento.

