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       Irmãos estamos celebrando hoje a grande festa da Eucaristia, o Corpo e o sangue de Jesus 
Cristo.  Este dia é para gente meditar, agradecer e renovar nossos compromissos cristãos. 
       Meditar neste mistério da Eucaristia. Agradecer esta presença viva de Jesus Eucarístico na sua 
Igreja. E renovar a aliança que Deus quis fazer conosco em Jesus Cristo.  
       Irmãos. Neste dia da Festa do Corpo de Cristo, a Eucaristia, vamos refletir mais um pouco no 
que representa para nossa comunidade este presente maravilhoso que Jesus nos deixou.  

DEUS FEZ UMA NOVA ALIANÇA COM O  SEU POVO. 

       A antiga aliança era apenas figura daquilo que haveria de vir. No evangelho de hoje, são Lucas 
dá um relato resumido do que aconteceu na Última Ceia. Ali Jesus celebra a Nova Aliança de Deus 
Pai com os homens.  
       Na Última Ceia, Jesus quis seguir o ritual comum da antiga aliança.  
1- Jesus dá o seu novo mandamento: amar uns aos outros, sermos unidos como ele e o Pai.  
2- Faz a oferta do sacrifício perfeito de sua vida. A vítima ali não é mais um novilho, mas ele mesmo, 
Deus e Homem. O seu sangue, derramado na cruz, sela a nova aliança.  
3- Em vez de um altar ou colunas de pedra, ele deixa a divina Eucaristia, como o sinal vivo dessa 
nova aliança.  

A EUCARISTIA É O SINAL DA NOVA ALIANÇA 

       Assim como em todas as Alianças antigas se deixava um sinal visível para as gerações do futuro 
poderem se lembrar daquela aliança, assim também Jesus quis deixar um sinal ou memorial da 
Nova Aliança: é a Eucaristia.  
       Mas a Eucaristia não é só um sinal do que aconteceu no passado. Eucaristia é sacramento. E 
todo sacramento realiza aquilo que o seu sinal indica.  
       Cada vez que uma Comunidade celebra a Eucaristia ali está se realizando de novo no presente, 
aquela mesma Aliança que Jesus Cristo fez, uma vez para sempre, em nosso nome com Deus Pai.  
       Na Missa, cada  Comunidade atualiza a Nova Aliança com Deus.  
       Por isso temos na Missa o mesmo ritual da Aliança, que Jesus usou na Última Ceia. Podemos 
perguntar a nós mesmos, se a nossa comunidade esta renovando a aliança com Deus, cada vez que 
celebramos a Eucaristia.  
       1- Na liturgia da Palavra, Deus fala o que Ele quer de nós, qual é a vontade dele. E a 
comunidade responde assim. Estamos prontos para fazer o que o Sr. mandar.  
       2- Depois se oferece de novo o único sacrifício da nova Aliança, que é o sacrifício da morte e 
ressurreição de Cristo. Aqui a comunidade traz sua vida toda, com alegrias e tristezas, para oferecer 
ao Pai, junto com o sacrifício de Cristo. 
       Finalmente, a comunidade comunga. 
       Sela a aliança, comendo a carne de cristo e bebendo o seu Sangue Divino. E ainda conserva 
este sinal da Aliança, a Hóstia Consagrada, com a presença real de Cristo ressuscitado. Será que 
nossas missas estão sendo mesmo uma Nova aliança com Deus?  

 


