
Corpus Christi 

Senhor, na Quinta-feira Santa, no Cenáculo, Tu instituíste o Ato Sacramental da Eucaristia e 

disseste aos Apóstolos: “Eu vou... e voltarei novamente a vós... “ (Jo 14, 3; 14, 18). 

De fato, através da Eucaristia, Tu efetuas um contínuo “voltar” no Espírito Santo, um “voltar” 

que revela o Teu amor de Cristo-Esposo pela Tua Igreja, do Esposo que alimenta e cuida da Sua 

Igreja, concedendo-lhe continuamente purificação, santificação, graça e todos os bens da 

salvação. 

Mas esse amor de Cristo-Esposo está enraizado no Teu amor de Cordeiro de Deus. Para Te 

tornares Esposo, Tu primeiro Te tornaste Cordeiro imolado, Tu primeiro Te ofereceste a Ti 

mesmo em sacrifício cruento. 

Foi também no Cenáculo, na Quinta-feira Santa, que se cumpriu essencialmente o Teu 

sacrifício redentor. Tu estavas na flor da Tua juventude. Teu corpo refletia em síntese toda a 

perfeição humana. Erguendo os olhos para o céu, Te entregaste a um misterioso diálogo com o 

Pai e Te ofereceste em holocausto pelos nossos pecados. Teus olhos eram como duas chamas, 

o rosto radiante, toda a postura majestática. 

De forma misteriosa, acabavas de realizar em plenitude o sacrifício perfeito da reconciliação 

do homem com Deus. A essência do Teu sacrifício estava ali, no Cenáculo. Agora faltavam 

apenas os acontecimentos exteriores, a morte, o aniquilamento total. 

No dia seguinte, correste ao encontro da morte. Assumiste deliberadamente a Paixão . 

Espontaneamente levaste os lábios ao cálice. Abriste, Tu mesmo, as comportas da água 

amarga da Paixão e mergulhaste nela corajosamente. E esta espontaneidade tornou o 

sacrifício mais caro e agradável ao Pai. Enterneceu-lhe o coração. Eras agora, plenamente, o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... 

Cada Eucaristia é um Dom que exprime inseparavelmente o Teu amor de Esposo e o Teu amor 

de Cordeiro. Em cada Sacrário da Terra, Tu estás permanentemente presente, em estado de 

vítima, testemunhando este amor infinito por nós. E os Anjos, maravilhados com tamanha 

dádiva, se prostram diante de Ti para cantar a Onipotência da Santíssima Trindade. 

Por que os homens permanecem indiferentes à Tua presença no Santíssimo Sacramento? Por 

que a Igreja militante Te deixa abandonado e solitário em todos os Sacrários da Terra? 

Perdão, Senhor, porque ainda não sabemos corresponder ao Teu amor. 

Bate. Bate à porta dos nossos corações. Sê paciente e perseverante. Bate continuamente. 

Faze, ó bom Jesus, que saibamos abrir para Ti os nossos corações, ao menos quando nos 

lembrarmos do quanto sofreste por nós, ao menos quando nos lembrarmos de que és o 

Cordeiro imolado pelos nossos pecados. Amém. 

 


