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Para entender

É a graça divina chegando a cada ser humano, mas esta graça deve nos fazer
responsáveis e respeitar suas Leis, inclusive preservando a natureza para os futuros herdeiros deste mundinho.
Todo Sacramento é um sinal que é concreto e verdadeiro, pois toca-nos na alma, purificando-a.
Neste volume falaremos um pouco sobre a Eucaristia.
Quem recebe a Eucaristia, ou seja, comunga, está recebendo o Sacrifício de
Jesus Cristo para nos salvar, no entanto nós devemos fazer a nossa parte e nos sacrificarmos em favor de Nosso Senhor. Esse sacrifício é o próprio Cristo, é Ele a
nossa oferta a Deus Pai.
Definir a Eucaristia não é tão simples como parece, pois elas é parte da complexidade de Deus e dos seus Mistérios. Por essa razão é importante conhece-lo e
ao se aprofundar entende-lo em suas minúcias. Um bom motivo para nos levar à
leitura das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, mas essa leitura não
deve ser solitária, é muito importante a leitura do Catecismo da Igreja Católica,
pois é ele que nos dá explicações sobre o que está escrito nas Bíblias.
O pão e o vinho são por consubstanciação transformados em Corpo e Sangue
de Nosso Senhor Jesus Cristo, então a Eucaristia é verdadeiramente o Corpo e o
Sangue, por esse motivo não deve ser profanada, usada de modo indevido, consumida como alimento físico após ser consagrada. Essa é a palavra que nos revela a
importância da Eucaristia,
O Sacramento da Eucaristia, a Comunhão é parte de uma
a pequena lâmina de pão Missa e tem a presença em espírito de Jesus Cristo, por essa
circular é Consagrada e razão, ela só pode ser realizada por um Padre ou Bispo da Santa
torna-se o Corpo de Jesus Igreja Católica Apostólica Romana ou de algumas Igrejas OrienCristo, o mesmo acontece tais que reconhecem o Papa como representante de Jesus no
com o Vinho, que torna-se mundo. É um Sacramento muito importante para todo cristão.
o Sangue de Jesus Cristo.
Tem pessoas que invadem igrejas e cometem indiscriminadamente sacrilégios
com a Hóstia já consagrada, com imagens de santos e santas, oferecem em rituais
maléficos a aquele que tem inveja de Deus e que tentou Jesus no deserto, mas
perdeu. O Corpo de Cristo e seu Sangue nos purificam quando recebidos com seriedade, nada adianta recebê-los quando se está com a cabeça em outro lugar e não
na celebração litúrgica.
A Eucaristia é dada também em momentos especiais e não apenas durante a
Missa, como, para alguém doente gravemente ou moribundo, em situações especiais quando não há como realizar uma Missa, por exemplo, durante uma batalha,
um navio afundando ou vítimas que sobreviveram a uma queda de avião.
Um diácono leigo não pode Consagrar a Hóstia e o Vinho, mas pode celebrar
parte da Missa, exceto a Consagração.
Para receber a Eucaristia é ideal que antes se faça uma boa Confissão! Não há
confissão coletiva. Amém!
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Informações

Foi Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus e encarnado, que redimiu o ser
humano com a sua Paixão, Morte e Ressurreição. Foi Jesus quem nos ensinou a
ser mais caridosos e a aceitar a sua Igreja. Por meio dos Apóstolos as suas Palavras foram levadas para o resto do mundo. Sua Igreja é o caminho para a salvação
e a vida eterna. Aqui no Planeta Terra a Igreja é seu representante, o que ela faz é
por Ele aceito, por exemplo, quando um ser humano é |batizado por um integrante
da Santa Igreja naquele momento está presente a Santíssima Trindade pela ação
do Espírito Santo.
Então todos os Sacramentos instituídos por Jesus, Nosso Senhor e Deus, são
parte de um caminho para a salvação e santificação, cada um deles é um Sinal vindo dos Dons do Espírito Santo. Boa leitura!

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a tulo de gratuidade),
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, ﬁlme, digital e vídeo), sem a devida autorização fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, pinturas, ilustrações, fotograﬁas, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor
dos direitos autorais.
www.vivajesusbr.com
São Paulo - SP - Brasil
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”Meu

Jesus, não te deixarei, enquanto não me
v eres posto num lugar seguro.”
São Padre Pio de Pietrelcina
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