
 

 
 

ABENÇOADOS, PARTIDOS, DADOS 

“Dito isto, pegou no pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: “Tomai, comei: isto é 

o Meu corpo.” (Mt 26, 26) 

Viver eucaristicamente 

A Eucaristia é o centro e o cume da vida cristã, afirmou o Concílio Vaticano II, e sabemos nós por 

experiência de fé. Sem Eucaristia não podemos viver, afirmamos, como os mártires da Eucaristia do ano 

304. Estaremos, no entanto, a viver em permanente Eucaristia? Estaremos a deixar-nos transformar, 

domingo após domingo, no Corpo que adoramos e que comungamos?  

“Pegou no pão, abençoou-o…”  

O pão que, na missa, o sacerdote abençoa é “fruto da terra e do trabalho do homem”, pão ganho com o suor 

do nosso rosto (Gn 3, 19), pão amassado com grãos de trigo que primeiro morreram na terra, depois floriram 

(Jo 12, 24). Não podemos ir à missa sem levar o pão da nossa vida inteira: os nossos dons, as boas obras que 

fomos fazendo, a dor sentida dos nossos pecados, os nossos sonhos e os nossos fracassos.  

Já nos demos conta de como o pão da nossa vida é abençoado? As rotinas mais cansativas são abençoadas. 

O desalento é abençoado. A alegria é abençoada. Aquele último esforço para sorrir é abençoado. Aquele 

acordar estremunhado a meio da noite por um bebé que chora é abençoado… Tragamos o nosso pão a Jesus. 

Ele irá pegar nele e abençoá-lo, transformando a rotina em santidade, a farinha em Eucaristia.  

“…partiu-o e deu-o…” 

Ali, diante do altar onde o comum se torna extraordinário, o sacerdote faz o gesto simples e quotidiano do 

pai de família: parte o pão e dá-o aos filhos. Se não o partir, não o poderá dar. Quando eu era pequenina, 

fazia-me muita impressão este gesto do sacerdote, partindo a hóstia grande, redonda, com grande solenidade 

e repetindo: “Eis o Cordeiro de Deus que tira um bocado (sic) do mundo…” Pensava eu que, missa após 

missa, o mundo, qual hóstia grande, redonda, ia sendo partido aos bocados, até mais nada restar. Não sabia 

que, na verdade, era isso mesmo que Deus queria de mim: que me deixasse partir aos bocados, até mais nada 

restar que não tivesse sido dado.  

Deixemo-nos partir. Só se dá quem se deixa partir. Só se entrega quem não tem medo de perder “um 

bocado” de si. O grande lema de Jesus – perder para encontrar, morrer para viver – tem de ser vivido em 

cada dia e em cada oportunidade de serviço, de oração, de perdão, de reconciliação. Quando nos parecer que 

já demos tudo, que já nos deixámos partir até ao limite, lembremo-nos deste Pão Eucarístico sobre o altar, 

missa após missa, distribuído até ao infinito. Dizia Pier Giorgio Frassatti: “O amor nunca diz: já chega!”  



 

 
 

“Tomai, comei: isto é o Meu Corpo.”  

A Eucaristia é amor que se deixa comer, mais: que se deixa saborear. Cada gesto do sacerdote sobre o altar é 

cuidado, solene, refletido, saboreado; e a entrega do Senhor é total, ainda que quem O recebe “não distinga a 

mão direita da esquerda” (Jn 4, 11) e, desajeitadamente, O acolha sem se dar conta do milagre que lhe cai na 

concha das mãos. Desejemo-l’O ou não como o que de mais precioso nos é oferecido, Jesus dá-nos o seu 

amor em alimento corporal e espiritual. E não Se dá com a pressa irritada de um qualquer funcionário que 

prepara refeições em série para desconhecidos que as vêm comprar, mas com o amor carinhoso da mãe ou 

do pai que alimentam – corporal e espiritualmente - a sua própria família. 

“Está bom? Tem sal suficiente? Queres mais canela?” Nestes dias de confinamento, em que me dava a 

impressão de todas as minhas atividades serem apenas intervalos entre cozinhar e lavar louça, recordei-me 

com frequência da entrega da minha avó na cozinha, nos longos meses de verão que passávamos em sua 

casa, na minha infância. Também ela parecia não fazer mais nada que cozinhar para nós, mas fazia-o com 

um entusiasmo que não conseguirei nunca igualar. E nós saboreávamos, junto com o alimento, o seu amor.  

Será que, cá em casa, “é o meu corpo” que dou em alimento aos meus nos mais pequenos gestos, deixando-

me comer, deixando-me saborear, sem pressa nem irritação? Ou dou tudo, menos a mim mesmo? Perceberão 

os meus o carinho, o cuidado, por detrás de cada ação? “Mãe, fizeste um olhar estranho. Estás aborrecida?” 

Pergunta um filho, enquanto tento conter a frustração que o seu comportamento infantil acabava de gerar em 

mim. Ainda falta tanto, para me deixar assim saborear em qualquer momento! 

Às vezes escudamo-nos por detrás do nosso temperamento, desculpando-nos da nossa forma de falar ou agir 

com o pensamento de que daríamos a vida pelos nossos, ainda que não pareça a quem atender apenas à 

nossa atitude exterior. Mas desculparíamos assim o sacerdote que celebrasse a missa desajeitadamente, com 

irritação e pressa? Somos chamados a muito mais. Somos chamados a um amor eucarístico. Dizia D. Bosco, 

pai e mestre da juventude: “Não basta amar. É preciso que o jovem se sinta amado.” Como é diferente! Este 

amor carinhoso, artesanal, afável e atento é amor eucarístico, porque é amor sem espinhas nem ossos, que 

podemos saborear e engolir sem receio. Amemos como Jesus amou!  

Compromisso 

Depois dos quase três meses de privação eucarística, é preciso que a Eucaristia seja o centro e o cume da 

nossa vida. Celebremo-la em cada domingo. Mas celebremo-la a sério: vivamos uma vida abençoada, 

partida e dada, como a que adoramos e comungamos. Ámen! 
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