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3. Desde Roma, acompanhei com especial interesse o desenrolar do XIV 
Congresso Eucarístico Nacional realizado em Campinas, que contou com a 
participação de uma multidão de brasileiros reunida à volta da Eucaristia, na 
presença do meu representante e Legado especial, o Cardeal José Saraiva Martins. 
Aquele foi, sobretudo, um momento de comunhão, de vitalidade e de esperançosa 
celebração da Igreja de hoje no Brasil. Faço votos de que este acontecimento tenha 
despertado a consciência cristã do povo fiel da vossa terra, encorajando-o para o 
compromisso de uma vida exemplar que estreite os vínculos de comunhão e 
reconciliação na fé e no amor, para ser também fermento daquela renovação 
interior a que antes me referia. 

 
A Eucaristia é, com efeito, o supremo bem espiritual da Igreja porque contém 

o próprio Cristo, nossa Páscoa e Pão vivo, que com sua carne dá a vida ao mundo 
(cf. Presbyterorum ordinis, 5). Deste modo, assim como o coração leva a 
vitalidade a todas as partes do corpo humano, também a vida eucarística 
chegará - a partir do altar do sacrifício, da presença real e da comunhão - a 
todas as zonas do corpo celestial, e fará sentir os seus efeitos salutares 
também nos complexos tecidos da sociedade, por meio dos cristãos que 
prolongam hoje a ação de Redentor no mundo. 

 
4. A Eucaristia deve estar, pois, no centro da Pastoral para irradiar a sua 

força sobrenatural em todos os ambientes cristãos tanto de evangelização, de 
catequese e da múltipla ação caritativa, quanto no compromisso de 
renovação social e de justiça em favor de todos, começando pelo respeito da 
vida e dos direitos de cada pessoa, e no empenho em favor da família, do 
ensino a todos os níveis, da reta ordem política e de promoção da moralidade 
pública e privada. 

 
Mas para dar toda a sua eficácia à ação eucarística, deve-se cuidar sempre 

da digna e genuína celebração do mistério, segundo a doutrina e as diretrizes da 
Igreja, como recordei em diversas ocasiões (cf. Carta Dominicae Caenae, 12). 

 
Com efeito, a celebração da Eucaristia a Igreja, além de participar na eficácia 

redentora do mistério de Cristo, desempenha uma pedagogia da fé e da vida 
através da proclamação da Palavra, das orações, dos ritos e de todo o simbolismo 
eclesial da liturgia. Por isso, qualquer manipulação destes elementos incide 
negativamente na pedagogia da fé; por outro lado, a reta, ativa e conseqüente 
participação litúrgica, segundo as normas aprovadas pela Igreja, constrói a fé e a 
vida dos fiéis. 

 
Quero, pois, exortar-vos a conservar a genuína celebração da liturgia, 

esforçando-vos para que sejam seguidas as indicações da Santa Sé e as que 
competem à vossa Conferência Episcopal. Recordai nisto o dever de os Bispos 



serem \"moderadores, promotores e guardiães de toda a vida litúrgica\" nas suas 
respectivas Dioceses (cân. 835,1). 

 
5. Na esteira deste serviço pastoral, desejaria submeter à vossa consideração 

alguns temas sobre os quais venho insistindo, para dar novo impulso à 
evangelização nas Comunidades que vos estão sujeitas. 

 
Como não recordar, inicialmente, aquele meu apelo de dar «particular relevo à 

Eucaristia dominical e ao próprio domingo, considerado um dia especial de festa, 
dia do Senhor ressuscitado e dom do Espírito, verdadeira Páscoa da semana» 
(Novo Millennio Ineunte, 35)? Numa época de grandes manifestações populares 
movidas, às vezes, por objetivos superficiais, faz-se necessário restaurar, pela ação 
da graça, o mundo interior das almas infinitamente mais rico de valores e de 
esperanças. «As nossas comunidades, amados irmãos e irmãs - dizia eu - devem 
tornar-se autênticas \"escolas\" de oração, onde o encontro com Cristo não se 
exprima apenas em pedidos de ajuda, mas também em ação de graças, louvor, 
adoração, contemplação» (ib., 33 ). 

 
O que significa isto senão dar novo impulso aos valores da Eucaristia, tanto 

na Santa Missa quanto nas diferentes manifestações eucarísticas: Congressos, 
Procissões eucarísticas, Adorações do Santíssimo, Horas Santas e assim por 
diante? É preciso ensinar a rezar pessoalmente, e não a coletivizar a oração. E o 
encontro semanal do cristão com Deus, na Missa e nas outras manifestações 
litúrgicas, deve poder proporcionar uma maior intimidade com o seu Senhor, porque 
o «Reino de Deus está no meio de vós» (Lc 17,21), assim como o sacerdote reza 
juntamente com o povo, pedindo a Deus no Pai-Nosso: \"venha a nós o vosso 
Reino». 

 
Se a Liturgia da Palavra é um "diálogo de Deus com o seu povo", este «sente-

se chamado a corresponder a este diálogo de amor, agradecendo e louvando, mas, 
ao mesmo tempo, verificando a própria fidelidade no esforço por uma contínua 
conversão» (Carta ap. Dies Domini, 41). Os meios proporcionados para um correto 
entendimento da Eucaristia: a homilia e a preparação catequética, os Folhetos do 
Domingo etc... devem poder enriquecer a expectativa do povo por este dia. Caso 
contrário tendem a esvaziar o conteúdo do Sacramento e da mesma mensagem 
litúrgica. Por isso, a Celebração eucarística não pode e nem deve transformar-se 
numa ocasião para reivindicações de cunho político, como, às vezes, são sugeridas 
em publicações a caráter nacional, editadas para as Missas do domingo. 


