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 Algumas semanas atrás, na ocasião da solenidade do Corpus Domini, refleti sobre a força 

extraordinária com que a Palavra da Escritura ilumina o grande mistério da Eucaristia, tirando-nos 
imperiosamente a cada tentação de considerá-lo como algo íntimo e retornando-nos a uma 
dimensão coral, ou melhor, eclesial, do mistério do Corpo e do Sangue do Senhor.  
 Os dois cenários traçados pela Palavra (a Aliança no Sinai, narrada no Ex. 24 e a Nova 
Aliança, estipulada na Páscoa de Cristo em Mc 14) evocam uma dimensão comunitária e conferem 
à Eucaristia (rito da nova Páscoa) um caráter amplo, plural, eclesial, de fato.  
 Santo Agostinho, falando aos neófitos do Sacramento da Eucaristia, disse-lhes: “Vós sois o 
Corpo de Cristo e seus membros. Portanto, se vós sois o Corpo de Cristo e seus membros, na mesa 
do Senhor é colocado o vosso próprio mistério: recebeis o vosso mistério. Ao que vós respondeis: 
Amém e, respondendo, subscreveis. Isso te diz de fato: O Corpo de Cristo, e você responde: Amém. 
Sê membro do Corpo de Cristo, para que seu amém seja verdadeiro” (Ser. 272).  
 Portanto, é verdade que a Igreja faz a Eucaristia celebrando-a, mas é verdade, ainda antes 
disso, que a Eucaristia faz a Igreja, convocando-a e enraizando-a em Cristo. No altar, então, é 
celebrado também o nosso mistério; está presente a Igreja; o Amém que pronunciamos no momento 
da comunhão é um "sim" dito a Cristo, mas é também um "sim" dito à Igreja e aos irmãos.  
 No altar, Cristo se faz presente de maneira real (por transubstanciação, segundo a linguagem 
técnica mas inadequada da teologia), mas se faz presente, em virtude da sua ligação íntima com o 
seu chefe também a Igreja. No altar está, portanto, presente seja o corpo real de Cristo, nas espécies 
de pão e vinho, seja o seu corpo místico que é a Igreja. Profeticamente, o Papa Francisco nos 
lembra que “Participar na Eucaristia compromete-se com os outros, especialmente os pobres, 
educando-nos a passar da carne de Cristo à carne dos irmãos, na qual ele espera de ser reconhecido 
por nós, servido, honrado, amado" (Audiência de 4 Abril 2018).  
 Quando se diz dos primeiros cristãos que "estavam unidos no partir do pão", isto é, unidos 
na condivisão, na verdade, na partilha, refere-nos precisamente a este aspecto particular da 
Eucaristia que revela também o seu significado mais profundo: em Cristo podemos realizar aquela 
unidade que, separados d’Ele, não poderíamos nem mesmo conceber. Por isso, só uma comunidade 



profundamente "eucarística" pode dizer-se com verdade uma comunidade cristã. Por fim, pensei em 
como tudo isso é verdadeiro na pedagogia e na espiritualidade Cavanis: a mesa a pôr é também a da 
educação dos jovens, que pode ser propriamente vivida como ação eucarística; como pão a ser 
partido e partilhado e como ação de graças a Deus. 

Do Evangelho segundo Marcos (Mc 14, 12-16. 22-26)  

 No primeiro dia dos Pães ázimos, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos 

perguntaram a Jesus: “Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa?” Jesus 
enviou então dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: “Ide à cidade, um homem carregando uma 
bilha de água virá ao vosso encontro.  
 Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: ‘O Mestre manda perguntar: Onde está a 
sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? ’ Ele, então, vos mostrará, no andar 
de cima, uma grande sala, arrumada. Lá fareis os preparativos para nós!” Os discípulos saíram e 
foram à cidade. Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. O Filho do 
Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito.  
 Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem 
nunca tivesse nascido!” Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, 
partiu-o e lhes deu, dizendo: “Tomai, isto é o meu corpo”. Depois, pegou o cálice, deu graças, 
passou-o a eles, e todos beberam. E disse-lhes: “Este é o meu sangue da ~ nova Aliança, que é 
derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o 
vinho novo no Reino de Deus”. 

Dos "escritos não publicados do Pe. Antonio Cavanis para os exercícios 
espirituais", em AICV, b. 14, GO, p. 320 

 Só o sacerdote pode oferecer o sacrifício supremo do corpo e do sangue do próprio Filho de 

Deus. A Eucaristia é um sacrifício perfeito e supremo, do qual os antigos sacrifícios eram apenas 
uma sombra e uma figura. Aqueles não tinham nenhum poder de si mesmos, mas o nosso tem a 
força para obter a remissão das penas temporais dos pecados e, pelo menos mediatamente, o 
aumento da graça e as ajudas mais abundantes para aqueles a quem é oferecida.  
 A Eucaristia é a ação mais santa e mais querida a Deus que pode ser realizada: e por causa 
da vítima oferecida, que é o próprio Cristo, e por causa do primeiro ofertante que é o mesmo Jesus 
Cristo que se oferece pelas mãos dos sacerdotes. (...)  
 Todas as honras que os anjos nunca deram a Deus com suas reverências e os homens com 
suas virtudes, penitências e martirios e outras obras sagradas, não poderiam ser de tanta glória a 
Deus quanto uma única Missa é para ele, pois todas as honras das criaturas são finitas, mas a 
honra que é dada a Deus no sacrifício do altar, porque é dada por uma pessoa divina, é honra 
infinita. (...)  



 A Eucaristia traz aos homens o mesmo bem que trouxe o sacrifício da Cruz, diz São Tomé: 
In qualibet missa invenitur omnis fructus quem Christus operatus est in Cruce. (...)  
 Em suma, a Eucaristia é o  melhor, o mais belo da Igreja. São Boaventura a chama de 
compêndio de todo o amor divino. Com razão, portanto, o Concílio de Trento exige na celebração 
deste sacrifício divino a maior devoção e pureza de consciência possíveis. 
  

Do Estatuto da Fraternidade Leigos Cavanis: 

Art. 3. A SANTIFICAÇÃO PESSOAL  

1. Os membros da Fraternidade Leigos Cavanis, chamados a vida nova em Cristo pelo Baptismo, 
comprometem-se a "nutrir a vida escondida com Cristo em Deus" (Col. 3, 3) para crescer, através 
do exercício do discipulado, até “o estado de homem perfeito, na medida em que convém à plena 
maturidade de Cristo” (Ef 4, 13). Em particular:  
a. dedicando à oração tempos certos e diários, especialmente garantindo a recitação das Laudes e 
Vésperas; 

b. lendo com fé os textos sagrados e sobretudo o Santo Evangelho segundo a prática da "Lectio 
divina"; 

c. zelando com fervor a prática sacramental e reservando um espaço especial para a Eucaristia - 
coração e centro da vida cristã; 

d. praticando, com a frequência de pelo menos uma vez por semana, a chamada “revisão de vida” 
para ler à luz do Espírito as eventuais deficiências e intervir para corrigi-las; 

e. esforçando-se por respeitar as leis de Deus, os preceitos da Igreja e o seu Magistério. 
 


