
Apostolado do Oratório – Meditação dos Primeiros Sábados 
 

 

 

5º Mistério Luminoso: A Instituição da Eucaristia 

   

 

“Eu sou o Pão vivo descido do Céu… 

“Quem comer deste Pão, viverá eternamente; e o Pão que Eu darei é a Minha carne para a salvação 

do mundo”. (Jo 6, 51). 

 

Introdução: 

Atendendo ao pedido de Nossa Senhora em Fátima, vamos dar início à nossa devoção reparadora 

do Primeiro Sábado, em desagravo às ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. Esta 

reparação consiste na confissão e comunhão, na recitação do terço e na meditação dos mistérios do 

Rosário. Lembremo-nos de que, para quem praticar essa devoção, Nossa Senhora prometeu graças 

especiais de salvação eterna. 

 

Composição de lugar: 

 

Imaginemos uma grande sala, penumbra, luz de velas e os apóstolos sentados à mesa com Nosso 

Senhor, olhando para Ele e ouvindo com atenção todas as palavras solenes, graves e eternas que saiam 

de seus lábios divinos. 
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Oração Preparatória: 

 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 

 

“Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo Tomai e 

comei, isto é o meu corpo”. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lho, dizendo: “Bebei dele 

todos, porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado por muitos homens em re-

missão dos pecados. Digo-vos: doravante não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o 

beberei de novo convosco no Reino de meu Pai”. (Mt.26, 26-29) 

 

I – Jesus é incompreendido… 

 

Como era possível a alguém contestar as claras afirmações de Jesus a respeito de Sua divindade e des-

prezar os Seus divinos atributos? Como duvidar de Nosso Senhor ante provas tão evidentes: cura de todo 

tipo de doenças, libertação de possessões diabólicas, ressurreições e outros milagres assombrosos, entre 

os quais a mudança da água em vinho, ou a multiplicação de pães e peixes, ocorrida pouco depois de 

anunciar a Eucaristia? O que levava seus contemporâneos a tal atitude? 

  

1 – Quando no homem prepondera a matéria … 

 A natureza humana é um composto de espírito e matéria – a alma e o corpo – na qual há uma hierarquia 

em que a parte espiritual deve governar a material, o que ocorre pela prática da virtude, com o auxílio da 

graça. Mas, quando o homem se deixa dominar pelas potências inferiores, as paixões desregradas exer-

cem uma tirania sobre a parte mais nobre e elevada, e ele fica entregue ao vício. No primeiro caso pre-

domina o espírito e dizemos estar diante do homem espiritual; no segundo, prepondera a matéria: é o 

homem carnal, materialista. 

  

2 – Psicologia do homem carnal: 

Detenhamo-nos um pouco no segundo caso, procurando descrever alguns traços da psicologia do homem 

carnal, para melhor compreendermos a dureza de coração dos contemporâneos de Jesus. 

O materialista está voltado principalmente para a fruição sensível da vida. Seus horizontes intelectuais 

pouco mais abarcam do que a realidade concreta.  
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Dir-se-ia ter perdido a capacidade de ver os fatos em três dimensões, passando a observar tudo apenas 

num plano só, o dos seus pequenos interesses pessoais e imediatos, sem a profundidade do que é eterno. 

Por isso, não é capaz de captar as realidades mais elevadas, de ordem sobrenatural. 

O materialista é um míope do espírito. Torna-se incapaz de elevar o olhar para os grandes horizontes da 

Fé que Deus lhe oferece misericordiosamente. 

 

  II – O Principal obstáculo para crer na Eucaristia. 

 

Era dessa visualização materialista que nascia a impossibilidade de aceitar o maior dom de Deus à hu-

manidade: a Eucaristia !! 

Com efeito, as realidades visíveis são imagens das realidades invisíveis e sobrenaturais, como ensina São 

Paulo: “Desde a criação do mundo, as perfeições de Deus, o Seu sempiterno poder e divindade, se 

tornam visíveis à inteligência, por Suas obras” (Rm 1, 20). Mas, para ter essa visão do universo é ne-

cessário ser homem espiritual. 

Ora, carnal e voltado para a realidade concreta, não poderia a grande parte do povo judeu compreender 

quando falava de um “Pão descido do Céu”, que lhes traria a vida eterna. Para eles, a finalidade única do 

alimento era sustentar a vida material do homem. Seu intelecto dificilmente poderia se alçar a essa ver-

dade transcendente: ao criar o homem com a necessidade de nutrir-se, Deus tinha em vista a instituição 

da Eucaristia, para poder sustentar, por meio do “Pão descido do Céu”, sua vida sobrenatural. 

  

III – O pecado original foi cometido pelo abuso de um alimento; e a salvação eterna 

nos vem através de outro: a Eucaristia! 

 

 A alimentação, além da finalidade imediata de manter a vida do homem, tem também um importante 

papel social: o de unir as pessoas. Por exemplo, é em torno da mesa que a família se reúne diariamente e 

põe em comum, não só os alimentos, mas também os sentimentos, os ideais, o modo de ser e até os 

problemas caseiros. É à mesa que se desenvolve a conversa e os pais têm uma das melhores ocasiões de 

ir formando o espírito dos filhos.  

 

1- O alimento favorece a união dos que o partilham. 

O fato de se sentarem todos juntos para fazer a refeição estabelece um especial traço de união entre os 

membros de uma família, de um grupo de amigos ou de uma comunidade religiosa, que vai além das 

simples iguarias para valores mais altos. O alimento possui algo que favorece a união daqueles que o 

partilham. Os vínculos familiares, sociais ou religiosos se fortalecem e a verdadeira amizade se consolida. 

É também em torno da mesa que se realizam as comemorações dos pequenos ou grandes fatos da vida.  
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2 – A morte entrou pelo mau uso do alimento … 

Mesmo no Paraíso Terrestre, onde o homem tinha os instintos perfeitamente ordenados, é de se supor 

que, se não tivesse havido pecado e a vida se desenvolvesse normalmente, também seria em torno da 

mesa que transcorreriam os melhores momentos do convívio social e familiar. 

E como o maior dom de Deus à humanidade seria dado sob a forma de alimento, foi através de um 

elemento nutriente que o Criador quis pôr à prova nossos primeiros pais, para depois conceder-lhes tão 

alta dádiva: “Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim; mas não comas do fruto da árvore 

da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente” (Gn 2, 

16-17). 

É esta a forma característica do agir de Deus. Pede uma pequena renúncia para depois dar, em recom-

pensa, uma infinitude. 

  

3 – A Eucaristia a resposta de Deus ao pecado Original. 

Quando Adão comeu o fruto proibido, entrou a morte no mundo; por meio do “Pão descido do Céu”, nos 

foi restituída a Vida: “Quem comer deste pão viverá eternamente” (Jo 6, 51). 

O primeiro pecado foi cometido pelo abuso de um alimento, e a salvação eterna nos vem através de outro. 

A Eucaristia se apresenta como uma resposta, da parte de Deus, ao pecado original, dando aos filhos de 

Adão infinitamente mais do que haviam perdido: é o próprio Deus que Se oferece em alimento ao ho-

mem. 

Não há possibilidade de um dar-se maior do que a Eucaristia … 

… “E o Pão que Eu darei é a minha carne para a salvação do mundo” (Jo 6, 51b).  

  

Que mais poderia nos ter dado Jesus? Fez-se comida e bebida para podermos participar eternamente da 

sua própria vida. Desceu do mais alto dos Céus assumindo a substância do pão e do vinho para elevar-

nos ao convívio de Deus. 

O sacerdote católico recebeu a grande glória de poder emprestar sua laringe e suas mãos ao Divino Mes-

tre, para que, sobre o altar, se opere um dos maiores milagres -e o mais frequente deles- da História da 

humanidade: a transubstanciação. Quer dizer, a substância pão e a substância vinho cedem lugar à subs-

tância Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

De fato, pela nossa inteligência, jamais chegaríamos a penetrar nesse mistério tão sagrado. Nem sequer 

os demônios, que, embora decaídos, são de natureza angélica, e, portanto, superior à nossa, conseguem 

discernir nas aparências do pão e do vinho o Homem-Deus. Só mesmo a Fé nos faz penetrar nesse mis-

tério sagrado. 
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Ao comungarmos, nós nos assemelhamos a Maria, por momentos, possuindo o Corpo, Sangue, Alma e 

Divindade de Jesus em nossas entranhas.  

 

Aplicação: Nesta meditação somos convidados a progredir muitíssimo no amor ao culto eucarístico, na 

adoração ao Santíssimo Sacramento, no aprofundamento da piedade, na devoção a Jesus-Hóstia, etc. e 

tirar desse convívio um proveito enorme para a nossa vida, porque nada consola mais do que a Eucaristia. 

Por exemplo, peçamos a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento a graça de crescer ardorosamente na 

devoção eucarística, e de jamais perdermos a oportunidade de comungar com toda a fé, esperança e amor. 

  

Coração Eucarístico de Jesus, fonte de toda consolação; tende piedade de nós! 

  

Oração final: Ó Maria, Vós que sois a maior devota do Santíssimo Sacramento, ardente de amor a Deus 

em Vosso Imaculado Coração, nos convidando a sermos devotíssimos da Eucaristia, suplicamos que 

aceiteis esta meditação em desagravo ao Vosso Sapiencial e Imaculado Coração. Concedei-nos graças 

sobre graças na linha de compreendermos bem o tesouro que possuímos, o mais belo e o mais essenci-

almente elevado dos sacramentos e dai-nos um ardor extraordinário pela Eucaristia como Vós tivestes. 

Minha Mãe, aqui estamos para que nos transformeis em ardorosos adoradores da Eucaristia! 

Assim seja! 

 

 

“Apostolado do Oratório – Devoção dos Primeiros Sábados” 

 

Sede do Apostolado do Oratório 

Rua Itá, 381 – CEP 02636-030 – São Paulo/SP 

Telefone: (11) 2973-9477 

 (11) 98872-1366 

E-mail: oratorio.secretaria@arautos.com.br ou admoratorio@arautos.org.br 

http://oratorio.blog.arautos.org/  
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