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A MISSÃO CRISTÃ A PARTIR DA EUCARISTIA

Giocemar N. Corrêa1

_________________
   _________________

 Descreve-se a Eucaristia como ação de graças e como inspiradora da missão cristã, 
a qual se concretiza no serviço solidário e leva a construir unidade, comunhão, partilha. Indo 
muito além do altar, ela persegue a mesma utopia de Jesus, que é a utopia do Reino de Deus 
entre os humanos.

: Igreja, missão, eucaristia, doação, compaixão, serviço, vida eucarística.
El texto describe la Eucaristia como acción de gracias y como inspiradora de 

la misión cristian la cual se concretiza en el servicio solidario y lleva a construir la unidad, 
comunión y compartir. Yendo al delá del altar, la eucaristia busca la misma utopia de Jesus 
que es la Utopia del Reino de Dios entre los humanos.

Iglesia, misión, eucaristia, servicio, compasión.

1  Estudante de Teologia na Estef, pertence à Co-
munidade da Boa Nova – CBN.

INTRODUÇÃO

 Este artigo nasce da angústia 
pessoal em observar que ainda hoje 
a Igreja parece não compreender e 
não valorizar a Eucaristia como cen-
tro de sua vida e missão. No centro 
da Eucaristia não está o sacrifício de 
Cristo como para justificar a dor e o 
sofrimento da humanidade, mas ali se 
encontra o exemplo de uma entrega 
livre e radical de Jesus no amor e na 

compaixão, e este é o exemplo e ape-
lo missionário que ele nos deixou na 
ultima ceia. 
 Pretendemos então neste arti-
go falar da Eucaristia, fundamentada 
na leitura da Encíclica de João Paulo 
II, onde se diz que a Igreja vive da 
Eucaristia. Queremos indagar em que 
sentido a Eucaristia é o alimento da 
Igreja, e para quê este alimento nos 
serve. 
 Procuramos apresentar o que 
entendemos por uma vida eucarística 
e como esta vida se torna fonte para 
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se formar uma comunidade eucarísti-
ca. Por fim, queremos professar que 
toda organização e missão eclesial 
depende da boa interpretação da Eu-
caristia, pois ela é a fonte do viver 
missionário. 
 Apresentaremos o tema em 
três partes, sendo a primeira uma ex-
plicitação do que é a eucaristia em 
quanto sacramento da Igreja e como 
ela deve ser entendida. Na segunda 
falaremos da missão cristã a partir 
da eucaristia e, na terceira, veremos 
alguns desdobramentos e exigências 
pastorais para uma evangelização 
comprometida e para o seguimento 
de Jesus numa vida/missão eucarísti-
ca. 

1 SACRAMENTOS: SINAIS 
DE DEUS NA VIDA DA 
GENTE 

Ser sacramento significa ser 
sinal, como que um caminho ou meio 
para algo ou alguém. Neste sentido, 
como nos diz Zugno (2005, p.17), 
tudo em nossa vida pode se tornar 
uma realidade sacramental. De modo 
especial no que se refere a nossa rela-
ção com o divino, tudo pode tornar-se 
um sacramento e nos remeter a Deus.
 Todas as coisas que se tornam 
sacramento, ou seja, um sinal para 
nós, podem ser chamadas de símbo-

los, pois unem o significado à coisa, 
o sinal ao que ele representa, ou ain-
da, o sinal nos une ao que ele repre-
senta. 
 No que diz respeito à fé, há 
uma grande quantidade de meios e si-
nais, que se tornam símbolos e sacra-
mentos para nos remeter à divindade. 
Particularmente no que se refere à fé 
cristã e católica, a Igreja faz uma dis-
tinção entre sinais e símbolos, enquan-
to relacionados à fé. Os sinais são os 
sete sacramentos, aos quais a palavra 
sacramento confere um significado 
específico: o batismo, a crisma e a eu-
caristia, a ordem, a reconciliação e o 
matrimonio, e a unção dos enfermos. 
A estes a Igreja confere o nome de 
sacramentos, porque dão à vida de fé 
origem, crescimento, cura e missão, 
eles conferem sentido à vida de fé e 
estão à serviço da comunhão e missão 
dos fiéis (CIC, nn. 1210-1211). 
 Os demais sinais referentes 
à fé são símbolos e recebem o nome 
de sacramentais, pois, à imitação dos 
sacramentos, também santificam as 
diversas circunstancias e realidades 
da vida mediante objetos e ritos que 
preparam a pessoa de fé à graça dos 
sacramentos e a colaborar com ela 
(CIC, nn. 1667-1671). Entre os diver-
sos sacramentais da Igreja, figuram 
em primeiro lugar as bênçãos. 
 Assim, pois, os sacramentos 
se constituem como sinais de Deus 
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na vida da gente, ou melhor, na vida 
das pessoas cristã que vivem sua fé. 
Estes sete sinais não têm outra fina-
lidade que a de transmitir a salvação 
de Deus testemunhada na Igreja, por 
isso só têm sentido dentro da comuni-
dade eclesial (ZUGNO, 2005, p. 17). 
 Contudo, os sete sacramentos 
da fé cristã e católica não se restrin-
gem a ser somente sinais, eles de fato 
se tornam realidade na pessoa que os 
recebe com fé e consciência; só então 
realizam na vida da pessoa aquilo que 
representam. Neste sentido, os sacra-
mentos são uma realidade em que o 
próprio Jesus/Deus se faz presente 
(BORTOLINI, 1981, p.9).
 Como Jesus é o grande sinal/
sacramento do Pai, assim a Igreja é 
sinal/sacramento de Cristo, e a comu-
nidade eclesial deve ser sacramento 
também, manifestando a presença do 
Cristo vivo e ressuscitado.

A Eucaristia: sacramento 
da vida da Igreja

Para a Igreja, a Eucaristia 
ocupa um lugar único, sendo o sa-
cramento dos sacramentos e todos os 
demais estão ordenados a ela como a 
seu fim (CIC, nn.1211-1374). Assim 
procurou ensinar o papa João Paulo II 
em sua carta encíclica sobre a Euca-
ristia: “A Igreja vive da Eucaristia... 
ela é fonte e centro de toda vida cristã 

[...]. Os gestos e as palavras de Jesus 
na ultima ceia lançavam os alicerces 
da nova comunidade messiânica (EE, 
1.21).

Assim, segundo a voz da Igre-
ja, a Eucaristia constrói comunidades 
como também as mantém em comu-
nhão messiânica, ou seja, atentas na 
espera do Senhor. Tais são atitudes de 
uma comunidade que vive da Euca-
ristia.

1.2 A história da Eucaristia 
como serviço

A Eucaristia é a expressão do 
desejo de união da parte de Deus. A 
celebração eucarística é como um 
“  de Deus para nós. A 
vida pastoral de quem vive da Euca-
ristia se torna uma vida profética no 
simples ato de se engajar na vida do 
povo. Deus mesmo suscita no cora-
ção destas pessoas vocacionadas o 
desejo profético de servir e se doar 
como Jesus fez.

Através de sua vida eucarís-
tica, na doação e no serviço, Jesus 
questionou e incomodou as lideran-
ças religiosas de seu tempo, questio-
nou o poder. Ensinou que toda a vida 
que se alimenta na utopia do seu pro-
jeto de amor, na utopia do Reino de 
Deus, se torna questionadora da in-
justiça. Seus discípulos, nos primór-
dios da Igreja, bem compreenderam 



122

esta missão. A consciência da neces-
sidade de uma vida eucarística, mar-
cada pela diaconia, era a força cristã 
originária. 
 Nas primeiras comunidades 
cristãs vivia-se a partilha e o serviço 
como valores eucarísticos (At 2,42-
47). Em Antioquia os discípulos fo-
ram chamados de cristãos por causa 
disto, pregavam a Cristo pelo seu 
modo de viver.
 Hoje nem sempre a diaconia 
é entendida, os cristãos parecem mais 
presos ao material. Vamos construin-
do igrejas, rituais, esquecendo-nos 
do povo; mas, o povo deve encon-
trar o seu jeito de ser igreja. Deus o 
guia com seu Espírito. Não podemos 
esquecer o modelo original, o modo 
de “criar” do Espírito Santo (At 4,32-
37). Aqui o modelo inicial se desen-
volve. Surgem os líderes apostólicos, 
suscitados para servir, para ensinar 
e partilhar. Instaura-se o modelo da 
Igreja igualitária, na qual os líderes 
existem na perspectiva da diaconia. 
Assim, o que se celebra, se vive na 
prática. 
 Na história da Igreja o mode-
lo originário se perdeu. Até a época 
do imperador Constantino, ser cristão 
era questão de convicção. Constanti-
no, vendo que não podia acabar com 
o inimigo, fez um jogo político e se 
fez cristão, oferecendo assim poder à 
Igreja. Tornando-se imperial, o cris-

tianismo começa a ser abraçado por 
conveniência. Cria-se assim o mode-
lo de Igreja ligado ao poder, assumi-
do pela hierarquia.
 Ainda hoje existem modelos 
eclesiais em que o povo não tem 
vez, não é valorizado, onde tudo é 
centralizado em torno do sacerdote, 
da hierarquia. A Eucaristia é vista 
somente de forma espiritual, como 
alimento para os que são fiéis, para 
os santos e fortes. É o modelo da 
paróquia e das capelas em torno da 
matriz. Neste modelo, quanto mais 
povo melhor, mas o povo não tem 
participação.
 Para abrir os olhos eclesiais 
ao verdadeiro sentido cristão surgi-
ram, ao longo dos séculos, profetas 
da Eucaristia. Assim, surgiu Fran-
cisco de Assis, que veio resgatar o 
modelo original. Entre outros tantos, 
mais próximo de nós, surgiu João 
XXIII, que foi papa e compreendeu 
a necessidade de a Igreja voltar a ser 
cristã de fato. Para pensar esta nova 
realidade convocou os bispos para o 
Concílio Vaticano II. A partir do Vati-
cano II, sonhou-se com um novo mo-
delo eclesial que resgatasse o modelo 
original de Igreja Povo de Deus, em 
que o centro fosse de novo a Eucaris-
tia. É o modelo da partilha e do servi-
ço ao povo e com o povo.
 No Brasil e na América Lati-
na, os bispos pensaram este modelo 
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em Medellím e em Puebla, de modo 
especial na 

 Surgiu assim o modelo 
das Comunidades Eclesiais de Base 
(Cebs), para resgatar o sonho origi-
nal de Jesus, a utopia do Reino, onde 
a Eucaristia forma a comunidade de 
pessoas, povo eclesial que busca na 
sua missão construir a partilha e a 
justiça através da diaconia e do servi-
ço.

1.3 Exemplos bíblicos do sen-
tido eucarístico 

Um grande exemplo bíblico 
de como a Eucaristia deve balizar 
a vida do cristão, o podemos ob-
servar na primeira carta aos Tes-
salonicenses, que se vale de uma 
forma eucarística para fortalecer a 
fé da comunidade. É um tema que 
perpassa toda a primeira carta aos 
Tessalonicenses. Segundo Barba-
glio (1989, p. 76ss), o tema euca-
rístico já começa em 1,2-10, enun-
ciando as motivações, prossegue 
depois tendo como pano de fundo 
uma comovida recordação, e se ex-
pande para além de 2,1-17;3,5. Este 
trecho é chamado de eucarístico por 
ser redigido com o verbo agradecer
( ), que é colocado 
no início e dá qualificação a todo 
o capítulo de maneira inequívoca. 
De fato, a palavra “eucaristia” (gr.

ecl. ) significa um ato 
de agradecimento, de devoção, uma 
ação de dar graças, agradecer2.

Aqui o apóstolo faz diversos 
momentos de agradecimento a Deus, 
inclusive com a fórmula 

, tomada da tradição já 
existente, e que é colocada aos tessa-
lonicenses (cf 1Ts 1,2-4) como espe-
cífico do cristão.

Paulo agradece a Deus por 
ter feito frutificar a obra missioná-
ria em Tessalônica; agradece de uma 
forma até comovida a acolhida que 
ele e seus colaboradores tiveram 
entre os tessalonicenses (2,1-12) e, 
ainda de forma eucarística, recorda 
a acolhida do Evangelho em meio 
a seus interlocutores (2,13-16); fala 
da intimidade espiritual e da fé que 
agora une os corações dele e daque-
les cristãos; e por fim elabora uma 
prece de alegria, agradecimento e 
súplica (3,6-130) (BARBAGLIO, 1989, 
p.77-90).

Tal é o sentido das assem-
bléias litúrgicas e eucarísticas. De-
vem conter em seu centro a ação de 
graças pela vida da comunidade, ce-
lebrar a luta e os desafios para a fé 
da comunidade. Assim a Eucaristia se 
encarna na vida do cristão/ã e a torna 
eucarística, ou seja, dá sentido à sua 
doação de vida. 

2  Cf. 
São Paulo: Abril, 2006, p.1024.
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1.4 A Eucaristia na vida da 
Igreja de hoje

A missão eucarística hoje so-
fre grande incompreensão devido às 
diversas concepções e modelos ecle-
siais que a Igreja abriga em seu seio. 
Existem modelos eclesiais anteriores 
às propostas de abertura do Vatica-
no II, modelos centralizados na hie-
rarquia, em que o povo de Deus não 
tem vez e nem voz, ficando assim 
comprometido o trabalho pastoral. 
Nesse modelo centralizado na figura 
do padre, os sacramentos são utili-
zados como os mandamentos da Lei 
no tempo de Moisés, para educar, en-
sinar e ordenar o povo. A Eucaristia 
fica, assim, restrita ao sacramento do 
altar, como prêmio aos fortes, perse-
verantes e fiéis às normas eclesiais. 
Mas ficando a Eucaristia reduzida ao 
altar, a Igreja não participa da luta do 
povo, não o conhece nem luta com 
ele por justiça; não participa da po-
lítica, da busca pela liberdade, pelos 
direitos e pela dignidade humana. 

Nesse modelo centralizador o 
sacerdote fica restrito ao sagrado, ao 
santo, como detentor do poder sacra-
mental de salvar, que o coloca em um 
patamar muito acima do povo, dis-
tante de suas angústias e em contradi-
ção com as posturas de Jesus, que era 
tão próximo do povo e atento a seus 
sofrimentos. Esquece-se que Jesus 

vivia eucaristicamente mesmo antes 
de instituir a Eucaristia. 
 No modelo das CEBs, que 
marcou a Igreja da América Latina, a 
Igreja povo de Deus faz e participa 
da política, enquanto participa da luta 
pela utopia do Reino, pela igualdade 
e pela justiça; participa na utopia de 
Jesus que é fazer com que o mundo 
se torne eucarístico; se torne partilha, 
união na ação de graças e no amor. 
Nessa luta a Igreja se envolve e ajuda 
a organizar as pequenas comunida-
des eclesiais de base, formando co-
munidades conscientes de suas lutas, 
de seus desafios. Assim, a vida se 
alimenta da Eucaristia no cotidiano, 
toda vez que as pessoas se unem e se 
organizam para empreendimentos so-
lidários e ações pastorais que buscam 
um mundo melhor.
 A vida eucarística da comuni-
dade eclesial, seguindo os passos de 
Jesus, segue o modelo eucarístico da 
Trindade, da doação e do serviço, da 
partilha de vida. Neste modelo todas 
as pessoas são servidoras a exercer 
a diaconia do Reino. Aqui, o padre 
é mediador entre o povo e os sinais 
sacramentais da Graça e presença de 
Deus em meio às pessoas, ele tam-
bém é alguém do povo, que luta com 
e pelo povo, guiando-o nos passos do 
bom pastor Jesus.
 Jesus está no pão do altar, 
mas, muito além do pão, está lá onde 
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o pão é partilhado, nas relações de 
partilha, onde o povo participa e têm 
vez e voz, onde o poder não tem es-
paço senão como serviço. Esta é a 
missão que juntos nos cabe construir 
e viver a partir da Eucaristia.

2. A MISSÃO E A EUCARIS-
TIA

A partir dos sacramentos, a 
Igreja possui uma missão sacramen-
tal, missão que não é diferente da 
que chamamos evangelização. Este 
envio para a missão possui seu ápi-
ce a partir do sacramento da confir-
mação (LG 11), de onde deve provir 
a forca para o testemunho da fé. A 
confirmação se torna o sacramento 
da edificação da Igreja em meio ao 
mundo. Se pudéssemos sintetizar to-
dos os frutos sacramentais em uma 
palavra capaz de expressar aquilo 
para o qual o Espírito nos impulsio-
na, esta palavra seria “Missão”. Por 
ela, vivemos nossos sacramentos até 
que estes “sinais” já não sejam mais 
necessários, e Cristo venha a ser 
tudo em todos. Portanto, podemos 
dizer que os sacramentos prenun-
ciam a glória futura da vida eterna.

Para a Igreja, de fato, a Eu-
caristia apresenta-se simultanea-
mente como fonte e como vértice 
de toda evangelização, por que o 

seu fim é a comunhão em Cristo. A 
Eucaristia realiza os anseios da uni-
dade fraterna que vivem no coração 
humano e ao mesmo tempo eleva 
esta experiência de fraternidade. 
A Eucaristia é apostólica, por isso 
ela suscita em nós a apostolicidade 
(EE, 22.24.27).

Conforme Fourex (1984, 
p.149), no centro das tradições cris-
tãs que envolvem os sacramentos, 
encontra-se uma tríplice dimensão: o 
confronto com a gratuidade do dom 
de Deus, a coragem de enfrentar o 
mal e a injustiça, e a esperança de 
uma libertação total. Com certeza, 
a partir destas dimensões se extrai a 
missão cristã e eucarística de todos 
os batizados: ser sinal de Deus para 
o mundo.
 De fato, a Igreja celebra o 
mistério de seu Senhor “até que Ele 
venha”, no sonho e na luta para que 
“todos sejam um” (Jo 17,11b.21) e 
até que “Deus seja tudo em todos” 
(1Cor 11,26; 15,28). Para isso, preci-
samos fazer com que os sacramentos 
vivam não somente nos ritos, mas, 
sobretudo, em nós! Este é o centro de 
nossa missão. 

2.1 O mandato missionário de 
Jesus

A partir deste centro sacra-
mental de nossa missão cristã, surge 
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a importância da Eucaristia. De fato, 
para a Igreja ela é centro e ápice da 
vida sacramental porque nela se en-
contram o sentido espiritual e ecle-
sial, ou seja, o sentido divino, social 
e comunitário de nossa fé, aquilo que 
deve mover o cristão, o exemplo de 
Jesus. Por isso, celebramos a Eu-
caristia com a alegria da certeza da 
presença de Jesus na comunidade; 
celebramos em ação de graças à sua 
presença.
 São diversos os textos bíbli-
cos dos quais podemos extrair ape-
los missionários da parte do Mestre 
Jesus. Queremos nos deter nos evan-
gelho de São Lucas e São João, e no 
início dos Atos dos Apóstolos. 
 Em Lucas 22, 24ss, logo de-
pois da instituição da Eucaristia, Je-
sus deixa claro para os seus, que ela 
não é sinônimo de autoridade ou de 
poder sobre ou diante dos outros, mas 
que todos aquele que quiser ser gran-
de deve ser o servo de todos, ou seja, 
para Jesus a autoridade é sinônimo 
de serviço. Logo em seguida (Lc 22, 
31ss), Jesus vai explicitar a missão 
petrina, que é cuidar, zelar a fortale-
cer seus irmãos na fé. Por estas pas-
sagens fica claro que a Eucaristia não 
se distancia da vida mas é o sustento 
para a missão e o serviço ao nosso 
próximo.
 Ainda em Lucas 24,44ss, Je-
sus fala da missão cristã e da obriga-

ção dos seus de serem suas testemu-
nhas; para isso, devem permanecer 
unidos em oração na cidade à espera 
da “força do alto”, o Espírito Santo. 
Porque é o Espírito Santo agindo na 
comunidade cristã que os capacita 
para o testemunho missionário de Je-
sus.
 Sobre o pedido de Jesus de 
que os seus permanecessem unidos 
em comunidade, no caso em Jerusa-
lém, até que recebessem a força mis-
sionária, o livro dos Atos dos Após-
tolos também o ressalta no seu início 
(At 1,3ss). A partir desse mandato, 
surgiram as primeiras comunidades 
cristãs, de homens e mulheres que, 
movidos pelo Espírito Santo, davam 
testemunho de sua fé e viviam a vida 
eucarística na partilha, na doação e 
na solidariedade, inclusive de forma 
profética. Estes textos nos são conhe-
cidos.

Enfim, o exemplo de São 
João está contido no mandato de Je-
sus do serviço, pois, no lava-pés (Jo 
13,1-17), Jesus deixou claro que veio 
para servir e que quem o segue deve 
servir também. A outra forma de Je-
sus pedir o mesmo aparece na sua 
oração sacerdotal (Jo 17,6-25), quan-
do Jesus manifesta o ideal da unidade 
para a sua comunidade missionária, 
unidade esta que se manifesta pela 
partilha e pelo amor. Esta utopia de 
Jesus, depois foi revivida pelo sonho 
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das comunidades joaninas, conforme 
a primeira e segunda cartas de João, 
onde a comunhão no amor recíproco 
faz a partilha acontecer dentro da co-
munidade cristã. 

2.2 Missão eucarística: cons-
truir unidade, comunhão e 
partilha

Cristo não pode ser anunciado 
numa atmosfera de competição, por-
que nela não há comunhão, e por isso 
a irradiação do Evangelho está com-
prometida (SCHUTZ, 1967, p. 103). O 
Reino de Deus só é construído onde 
seus missionários e missionárias bus-
cam construir relações e reatar rela-
ções rompidas; este é o desejo da co-
munhão. O resultado das relações de 
comunhão é a Comunidade, que im-
plica a acolhida das diferenças (BOFF, 

1987, p. 164).
A Igreja deseja a unidade en-

tre as pessoas. E a Eucaristia, bem 
entendida e celebrada, deve gerar 
esta unidade; de fato, é indigno ser 
ela celebrada num contexto de dis-
córdia e de indiferença pelos pobres 
(1 Cor 11,17-22.27-34). Já dizia  
João Crisóstomo: Queres honrar o 
Corpo de Cristo? Não permitas que 
Ele seja desonrado em seus mem-
bros, isto é, nos pobres (EE, 20). O 
próprio Jesus nos alertou que nem 
todo aquele que o chama de Senhor, 

entrará no reino de Deus. Único ca-
minho é o da unidade desejada por 
Jesus. 

O poder da união com Deus 
tem de gerar relações de vida, de 
reciprocidade. A unidade não é fim 
em si mesma, mas segue o proces-
so indicado por Jesus ao pressentir 
que as tentações do mundo podiam 
nos dividir.  Cristo não pede so-
mente “que sejam um”, mas conti-
nua “para que o mundo creia”. Aqui 
está o motivo para a perseverança e 
a luta pela unidade (SCHUTZ, 1967, 
p. 18).

Que todos sejam um, para que 
o mundo creia! Com estas palavras 
Jesus deixa-nos a missão do amor e 
da unidade. Dar testemunho como ele 
o deu do Pai (Jo 17,4-6). A unidade 
será o meio prático do testemunho da 
comunidade.

Na solidão nada se constrói ou nada 
dura por muito tempo, por isso o 
projeto de unidade de Jesus: “que 
todos sejam um”, é válido sempre 
de novo, diante da fragmentação de 
nosso mundo, a fim de que as nos-
sas comunidades possam, imitando 
a Trindade, superar o individualis-
mo que esvazia o sentido da vida. 
Este vazio é fruto da solidão do 
eu, do egoísmo. De fato, “a aurora 
do desespero não se levanta senão 
para o homem entregue à solidão” 
(SCHUTZ, 1967, p. 11).
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2.2.1 Missão eucarística na Co-
munidade

 Nossa missão primordial é ser 
cristão, nunca podemos deixar de sê -
lo . Aquilo que fazemos na comunida-
de eclesial é resposta de nossa fé. O 
sacrifício que fazemos para ser fiéis 
a uma missão específica, fortalece 
nosso ser cristão. O nosso ser cristão 
se realiza e se manifesta como tal na 
vida de comunidade. Por isso, para 
uma vida eucarística temos que nos 
perguntar: Qual o primeiro e grande 
modelo de comunidade? Ao que se 
responde: Deus Trindade!
 Deus é comunidade do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Nosso 
ícone deve ser a Trindade divina; nela 
Deus é Pai e Mãe, porque é amor e 
misericórdia, gerador da unidade. É 
amor, com o Filho e o Espírito. Mas é 
o Espírito que faz a presença de Deus 
em tudo. O Espírito está em tudo, ele 
move a missão eclesial; move o cora-
ção misericordioso que derrama seu 
amor maternal.
 Quando se está cheio da pre-
sença de Deus, se é iluminado por 
seu Espírito, não se vive na arrogân-
cia, porque é Deus que nos capaci-
ta. Quem se enche de arrogância na 
missão, se afasta de Deus, pois quem 
atua em nome de Deus tem de atuar 
na humildade. Os dons são de Deus, 
para serem colocados a serviço.

2.2.2 Missão a partir da Euca-
ristia 

 Deus nos amou por primei-
ro. Nossa missão a partir da Euca-
ristia é a de formar comunidades de 
vida, a exemplo de Jesus. Temos que 
nos dar conta de tudo o que conspi-
ra contra a vida, de modo especial 
no âmbito das relações pessoais e 
comunitárias. A Eucaristia é expres-
são do amor de Deus e se traduz em 
missão de amar, implantando o amor 
onde não está e resgatando-o onde 
se perdeu nas relações rompidas. 
Na realidade social, por exemplo, 
vemos a ameaça das drogas, da vio-
lência, do desemprego, da opressão. 
Por trás dessa realidade está a sua 
causa: o modelo econômico. A Cam-
panha da Fraternidade de 2010 nos 
lembrava a contradição: não podeis 
servir a Deus e ao dinheiro. O mun-
do hoje vive sôfrego pelo poder. Nós 
cristãos não deve ser assim.
 Jesus vivia com os pobres: 
gente que passava fome de verdade. 
Ele mexeu com a vida cômoda dos 
poderosos e por isso foi preso e mor-
to. Aliás, foram os líderes da religião 
judaica que condenaram Jesus à mor-
te. Toda vez que privilegiamos as re-
lações de poder, estamos condenando 
novamente Jesus à morte, estamos 
afastando as pessoas de Deus e não 
merecemos celebrar a Eucaristia.
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 O modelo comunitário eu-
carístico de Jesus é o da partilha, da 
igualdade. Ele de certo modo multi-
plicou os pães ensinando a partilhar 
o pão que cada um traz escondido ou 
que está nas mãos de poucos. Neste 
sentido os poucos pães e peixes fo-
ram multiplicados e todos aprende-
ram a partilhar. Diante de tantos que 
hoje passam fome, Jesus nos repete: 
“O que eu fiz fazei-o vós”. Dessa for-
ma Jesus nos convida a celebrar sua 
presença entre nós, na ação de graças, 
na Eucaristia, repetindo o seu sinal 
no mundo. Pois o projeto de Jesus é 
que o mundo se torne uma eucaristia, 
uma só partilha.

2.2.3 Formar comunidades euca-
rísticas
 

É no modelo eucarístico das 
primeiras comunidades eclesiais cris-
tãs que temos de nos espelhar para 
viver com radicalidade nossa missão. 
Precisamos perceber como era enten-
dida naquele contexto. Para isso nada 
melhor que observar os textos bíbli-
cos que apontam estes sinais.
 Em Mc 14,22-25, vemos a 
instituição da Eucaristia dentro de 
uma ceia; as pessoas ainda estavam 
comendo quando Jesus abençoou o 
pão e o vinho, estavam partilhando 
a prática comum de Jesus, estavam 
unidos. Assim se forma a família de 

Deus. A Eucaristia é a expressão do 
desejo divino da unidade. 

Já em Jo 13,4-11, que tam-
bém é texto eucarístico, João mostra 
os detalhes que Marcos omitiu e que 
são o mais importante da Eucaristia: 
mostra no lava-pés que é a diaconia 
que lhe dá sentido. Jesus mostra que 
estava ali para servir (eram os escra-
vos que lavavam os pés). A Eucaristia 
é serviço! Quem a celebra é alguém 
que vai servir. A comunidade que não 
serve não vive! Ser eucarístico é par-
ticipar da utopia de Jesus. 
 A missa é o momento de ce-
lebrar a presença de Jesus na comu-
nidade, por isso carrega consigo o 
sentido de ação de graças. Na missa 
se lembra a utopia do Reino, celebra- 
se o que deve acontecer e já acontece 
na comunidade. O cristão que vive a 
Eucaristia não quer que a sociedade 
permaneça igual, quer seu progresso 
na utopia do Reino. Fazer nossa parte 
nesta missão é promover a Eucaristia 
hoje. O vinho que se bebe desperta 
o desejo da construção do Reino de 
Deus, a esperança de fazer do mundo 
uma Eucaristia. O pão que se come 
é Jesus, mas também representa o 
mundo, a vida, o serviço, a missão, 
tornados eucaristia. Assim entendida, 
ela está em toda parte não só na mis-
sa! No altar deve ser celebrada tam-
bém, mas nela deve refletir-se a vida 
cotidiana. 
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3. VIDA PASTORAL EUCA-
RÍSTICA

Jesus nos disse: “Eu sou o 
Bom Pastor. O Bom Pastor da a vida 
por suas ovelhas” (Jo 10,11). Este é o 
modelo pastoral de Jesus, doação to-
tal até desgastar sua vida. Jesus forma 
ao redor de si uma comunidade e lhe 
ensina que, nesta comunidade, todo 
aquele que quiser ser grande deve ser 
o servo dos demais (Lc 22.26). Por-
tanto, a vida pastoral do discípulo, 
para ser fiel a seu Mestre e Senhor, 
tem de ser feita de serviço e doação 
ao próximo; e nisto é que se encontra 
o cerne da vida eucarística. “A vida é 
eucarística quando há o sacrifício, a 
doação”3. 

3.1 Seguir a utopia de Jesus, 
a utopia do Reino

Utopia é sonho, é desejo, é es-
perança. Quem vive por uma utopia 
jamais se encontra com a desilusão, 
pois o sonho sempre nos move para 
frente, e cada dia é um passo em sua 
direção. Quem vive nesta esperança 
sabe que precisa correr ao encontro 
da meta, como São Paulo ensinou aos 
seus discípulos e amigos.

3  Expressão de uma ministra extraordinária da Eu-
caristia para dizer o que entendeu sobre missão e Eu-
caristia, na Rede de Comunidades da Paróquia São João 
Batista de São Leopoldo, em junho de 2010.

Eis a utopia de Jesus: “Que 
todos sejam um” (Jo 17,11b.21). Ao 
instituir a eucaristia no pão da par-
tilha, disse: “Fazei isto em memória 
de mim (Mt 22,19b;1Cor 11,23-25). 
Um testemunho bíblico fiel da mis-
são que Jesus nos deixou. Como tam-
bém se vê em outros exemplos como 
no da partilha dos pães: “Vocês é 
quem têm de lhes dar de comer” (Mc 
6,32-43). Esta é a missão e a utopia 
de Jesus.

Deus suscita seu Reino en-
tre mulheres e homens, isto é, numa 
comunidade, onde deve imperar o 
amor e o perdão, pois seus membros 
seguem os passos de Jesus. Esta co-
munidade, assembléia de fiéis, que 
é a Igreja, procura viver este Reino 
desde já, como dom e graça de Deus, 
mas que aponta para o futuro. É o 
Reino da justiça e do amor e da gra-
tuidade, que a Igreja vive como sinal 
de libertação. Assim se forma a Co-
munidade do Reino, da utopia (FOU-

REZ, 1984, p.75).

3.2 Evangelizar pela vida: tes-
temunho sacramental

São Paulo já insistiu que ce-
lebrar a Eucaristia implica numa coe-
rência de vida(1Cor 11, 17-25). Antes 
de tudo, os sacramentos e, de modo 
especial a Eucaristia, não podem ser 
entendidos de uma forma puramente 
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individual, porque é a Igreja, comu-
nidade cristã, que age neles. O sacra-
mento é uma consequência da cami-
nhada de fé da comunidade eclesial, 
eles celebram e ganham sentido na 
vida (ZUGNO, 2005, p.25s).

A superação dos conflitos 
humanos sempre começa a partir da 
individualidade, temos de buscar a 
unidade com o outro. O testemunho 
cristão não é somente relação indivi-
dual com Deus, mas comunhão com 
Deus e com o próximo, sendo esta 
garantia daquela. Viver para o ou-
tro se torna um meio de renovar as 
estruturas eclesiais (LUBICH, 1991, 
p.164s).
 Assim, a maior evangeliza-
ção se dá por meio da vida, pelo tes-
temunho sacramental daqueles que se 
alimentam de Jesus na sua vida. É o 
convite a fazermos como Jesus, isto 
é, entregar a nossa vida na confiança. 
Na medida em que os cristãos repetem 
em sua vida as ações, os conflitos e a 
paixão de Jesus, eles participam desde 
já de sua ressurreição na esperança de 
sua vinda (FOUREZ, 1984, p.66).
 Por conseguinte, para supe-
rar os desafios hoje, não há como 
nos esquivarmos da necessidade do 
testemunho pessoal, mas, sobretu-
do, comunitário, porque toda espi-
ritualidade tem de ser comunitária, 
como nos ensina Lubich (1991, 
p.45.).

3.3 Caminhos e meios para uma 
vida eucarística

Como temos sublinhado, os 
sacramentos devem realizar-se de 
fato na vida dos batizados. Entretan-
to, é através do sacramento da Euca-
ristia, encarnado na vida de cada pes-
soa de fé, que manifestamos de forma 
mais concreta aquilo que de fato so-
mos, cristãos.

Através dos encontros, lutas, 
alegrias, tristezas, conflitos e perdões 
da existência é que se constrói o Rei-
no de Deus, que é doação, amor, co-
munhão. A celebração eucarística é 
para festejar a perseverança e a luta 
do cristão.

Um dos principais caminhos 
para viver a autenticidade eucarística 
é ir ao encontro dos crucificados de 
hoje, que são os sofredores de todo 
tipo, esquecidos em suas vilas, favelas 
e guetos, à margem da sociedade ca-
pitalista. Contudo, eles se encontram 
também nos asilos e hospitais, aban-
donados à própria sorte, sem direitos 
e sem dignidade. Mas, com um olhar 
mais acurado, podemos vê-los mais 
perto de nós, no caminho para a Igre-
ja, para o trabalho, nas próprias casas, 
ocultos em seus problemas, ilusões e 
fadigas, afastados da vida eclesial por-
que se sentiram esquecidos. 

A pessoa cristã que busca ser 
autêntica consigo mesma, esforça-se 
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para atender o chamado de Jesus na 
voz dos esquecidos e crucificados de 
hoje, seja pela doação cotidiana, seja 
pela inserção pastoral e missionário. 

A Eucaristia questiona a nos-
sa memória sobre Jesus. Afinal, ela é 
memorial do que Jesus fez em nos-
so favor, por isso questiona a comu-
nidade cristã sobre os fatos de cada 
pessoa, para que seja solidária com o 
Jesus que morre na sociedade atual. 
Será que as pessoas são realmente so-
lidárias com Aquele que foi morto? O 
certo é que a morte e a rejeição estão 
no centro da Eucaristia, e conduzem 
os cristãos aos conflitos históricos 
em que estão mergulhados (FOUREZ, 

1984, p.62).

3.3.1 A diaconia: serviço amoro-
so ao próximo

A , isto é, a unida-
de deve ser meta constante de nos-
so pensar. Quando trabalhamos pela 
unidade, muitas vezes, temos que ab-
dicar daquilo que pensamos para que 
prevaleça o bem maior, a paz e a uni-
dade. Temos de sacrificar nosso eu, 
para preservar o nós, e assim o amor 
predomine em nossas relações.

Toda a vida de Jesus foi de 
doação e serviço. Foi diaconia, em 
todos os aspectos, incluído o sacrifí-
cio. Jesus fez da sua vida uma diaco-
nia em vista do Reino; sua morte foi 

o exemplo máximo de diaconia, de 
entrega no amor e na compaixão. Je-
sus, unindo-se a nós, doou a própria 
vida (GLAAB, 2005, p. 49-61). As-
sim, temos que nos doar no serviço 
amoroso aos pobres e necessitados. 
Quando nos colocamos a serviço dos 
outros por amor, seguindo o exemplo 
de Cristo, nos tornamos “outros Cris-
tos”. Da mesma forma, aquele que 
recebe o pão que é o Corpo de Cris-
to, se transforma no corpo místico de 
Cristo, ou seja, num único pão, assim 
como muitos grãos formam um único 
pão (EE, n. 23). Unidos, formamos o 
Corpo de Cristo que é a Igreja.

Permanecei no meu amor diz 
Jesus (Jo 15,9b); ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá a vida por 
seus amigos (Jo 15,13). Dei-vos um 
exemplo, para que façais assim como 
eu fiz, pois o servo não é maior que 
seu Senhor (Jo 13,15s). O amor é o 
mandamento maior, que constrói a 
comunhão pela unidade. Unidade 
que se faz no serviço e na compaixão. 
Amor sem unidade é divisão, amor 
sem compaixão é ilusão, unidade sem 
serviço e doação, é usurpação. Amor 
é compaixão, e compaixão é serviço, 
e todos estes atributos seriam vazios 
se não se realizassem na prática, na 
doação e no serviço aos irmãos mais 
necessitados. 

O Filho do Homem viveu em 
diaconia tomando sobre si as dores 
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da humanidade e lutando com ela. 
Assim aglutinou o povo ao seu redor. 
A diaconia forma a koinonia, a vida 
em comunidade, e sustenta o desejo 
de unidade e de comunhão. A diaco-
nia foi uma reinterpretação dos ges-
tos de Jesus, de sua humildade ativa, 
na qual as comunidades pós-pascais 
foram buscar os referenciais para o 
projeto de vida fraterna. 

Em nossa Igreja, hoje, a dia-
conia acontece também por exem-
plos individuais, mas, sobretudo, 
deve acontecer pela vida comunitária 
eclesial, pelo engajamento pastoral 
nos diversos serviços e meios pasto-
rais de evangelização, a começar pelo 
exemplo dos pastores.

 
3.3.2 No encontro com a dor dos 
sofredores

A  no seguimento de 
Jesus nos leva a mergulhar no abis-
mo do sofrimento e da miséria huma-
na. Mas quanto maior for a miséria, 
maior deve ser a misericórdia (DA-

MIAN, 2007, p.97s). Se Jesus nos deu 
o seu exemplo de Bom Samaritano 
(Lc 10,25s), sigamos seus passos. A 
Eucaristia, em seu sentido salvífico 
último, é o próprio Jesus se entre-
gando por nós, repetindo seu gesto 
de doação e serviço. Para seguir uma 
vida pastoral conforme o Bom Pastor, 
temos que nos reservar momentos de 

entrega de nós mesmos pelos sofre-
dores.

O lugar teológico onde com 
maior ênfase podemos viver eucaristi-
camente é no encontro com os sofre-
dores, que carregam suas cruzes, suas 
misérias e dores. Como lembra Susin 
(2003, p.145-146), em Cristo aprende-
mos a sofrer porque “Nele se reconhe-
cem todos os sofrimentos inocentes; no 
seu brado na Cruz, no seu silencio, seu 
abandono, na sua oferta e no seu per-
dão. Na franqueza ou no sofrimento 
inocente de Jesus estão a fragilização e 
o sofrimento do próprio Deus. Com o 
despojamento da divindade [...]. Deus 
brilha em atributos que surgem do 
amor puro e humilde”. Na fé, somos 
impulsionados a fazer o mesmo.

O crucificado congrega ao re-
dor de si um grupo universal, de ho-
mens e mulheres, nobres e plebeus, 
justos e pecadores. A paixão de Cris-
to quer unir a todos num processo de 
solidariedade, que significa tomar 
a cruz e segui-lo. Jesus nos ensina 
a assumir a dor dos que sofrem, a 
ajudá-los em sua dor. De fato, na so-
lidariedade e comunhão com os que 
sofrem, o homem encontra-se com o 
semelhante (Gn 2,18) e com seu Se-
nhor. No encontro com o ser do ou-
tro, aprendemos que precisamos ser 
com Cristo já aqui em nossa vida, e 
nos mostra como sermos com Cristo 
e tê-lo conosco entre nós. 
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Uma forma imprescindível 
desta ‘visão’ de Cristo já aqui conos-
co, é sem dúvida vê-lo nos irmãos e 
irmãs mais sofridos e neles acolher 
o Cristo sofredor. Assim, é na forma 
do ‘ser com o outro’ que somos um 
com Cristo na vida e na morte. Por-
que, de fato, não se sofre sozinho em 
sentido cristão. Sofre-se com alguém, 
por alguém, por uma causa, em suma, 
sofre-se por amor, amor do tipo capaz 
de vencer a morte.
 Jesus assumiu para si todo 
sofrimento inocente, a fim de, as-
sim, com atitudes práticas de mi-
sericórdia denunciar as injustiças e 
lutar contra toda opressão e discri-
minação. Nisto se manifesta a for-
ma cristã de ‘ser-com-o-outro’. Afi-
nal de contas, se minha fé me deixa 
estagnado, ela não se parece com a 
fé de Jesus.

3.3.3 Na escola de Maria, mu-
lher eucarística

O relato da instituição da eu-
caristia na quinta-feira santa não fala 
em Maria; mas sabe-se que ela esta-
va presente no meio dos apóstolos, 
quando unidos pela oração (At 1,14), 
esperavam a chegada de Pentecostes 
e, certamente, estava presente nas 
celebrações eucarísticas dos fiéis da 
primeira geração cristã em At 2, 42 
(EE,53).

 Maria é mulher eucarística na 
totalidade de sua vida, porque a Euca-
ristia é mistério de fé e de abandono 
à Palavra de Deus. “Fazei o que Ele 
vos disser” (Jo 2,5). Maria viveu este 
abandono na fé. Se precisamos apren-
der com Cristo, ninguém melhor do 
que a Mãe para nos falar do Filho. Na 
escola de Maria, aprendemos os mis-
térios de Cristo, recebendo com Ela a 
força do Espírito Santo, para junto da 
Serva do Senhor, seguirmos o cami-
nho da obediência na fé. 
 O sim de Maria foi o sim de 
uma pessoa “cheia de graça” (Lc 
1,28), cheia do Espírito Santo, mes-
mo assim nos é dito que ela encon-
trou graça diante de Deus (Lc 1,29) 
para ser a escolhida. Como Maria, 
temos de buscar graças junto de 
Deus, a fim de podermos enfrentar 
as dores do mundo. Os sacramentos 
são meios nos quais encontramos a 
graça, para podermos dizer sim ao 
projeto do Reino, da forma como 
Maria disse. 

3.4 Seguir a Jesus na missão 
e na espiritualidade euca-
rística

Eucaristia é vida e comunhão. 
A espiritualidade eucarística supõe a 
luta pela vida e o desejo pessoal da 
comunhão, ou seja, da vida em comu-
nidade. “Deus quer salvar as pesso-
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as comunitariamente, na comunida-
de testemunhamos o Deus presente 
e vivo no meio de nós” (BORTOLINI, 

1981, p. 78s). Precisamos comungar 
da utopia de Jesus. 

Como sabemos, Jesus passou 
sua vida fazendo o bem, e assumiu 
para si o projeto de Deus, de gerar 
vida em plenitude para todos. Sua fi-
delidade a este projeto o levou à cruz, 
que, assim, se tornou meio, instru-
mento salvífico. Nela sofreu pela hu-
manidade sofredora. Nossa missão é 
continuar esta obra salvífica de Jesus, 
deixando-nos mover de compaixão 
diante de todo sofrimento.

Espiritualidade eucarística 
é espiritualidade da doação. Jesus 
teve uma vida eucarística. No ges-
to do lava-pés (Jo 13,1-14), mostrou 
que estava ali para servir. A Eucaris-
tia é serviço. Comunidade que não 
serve, não vive! Ser eucarístico é 
participar da utopia de Jesus, cons-
truindo o Reino de Deus na solida-
riedade.  

O modelo de Jesus é o da par-
tilha, da Eucaristia. Ele ensinou a par-
tilhar, a servir, e nos repete ainda: 

A espiritualidade 
eucarística nos diz que Jesus está pre-
sente na hóstia consagrada no altar, 
mas também nos ensina que a Euca-
ristia deve estar igualmente além do 
altar da missa, no altar da vida. 

CONCLUSÃO

A eucaristia é a fonte da vida 
e missão da Igreja. Nela encontramos 
razões pelas quais sonhamos com 
uma renovação da vida eclesial em 
todas as dimensões. Afinal, a Euca-
ristia é o radical exemplo da entrega, 
doação e esvaziamento que Jesus nos 
deixou. A partir da Eucaristia enten-
de-se quem deve ser aquele que a ce-
lebra e que a distribui como alimento 
de vida eterna.  Deve ser o primei-
ro no seguimento de Jesus Mestre e 
Bom Pastor, no radical testemunho 
do amor compassivo em favor de 
muitos.
 Quem se espelha na Eucaris-
tia encontra a força e o motivo para 
uma missão, pois Cristo se entregou 
por todas as pessoas sem excluir nin-
guém. Cabe a cada um de nós cele-
brar e viver a partir da Eucaristia.
 A missão primordial é a for-
mação de comunidades eucarísticas, 
sem o quê não poderão ser missio-
nárias. Na entrega eucarística, nossa 
vida se faz missionária, com o sonho 
de construir o Reino de Deus, na parti-
lha, na compaixão e na solidariedade. 
Assim entendida, a Eucaristia não está 
só na missa, está em toda parte. Não 
se limita ou termina no altar, vai além 
dele. À luz disso, os cristãos poderão 
entender que sua missão primordial é 
formar comunidades eucarísticas. 
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