Quando partimos o pão, Cristo é repartido também?
NÃO, a fração do pão não divide Cristo: ele está integralmente presente em cada espécie e em cada uma de suas partes. Cristo está em
Corpo, Sangue, Alma e Divindade, em cada espécie, isto é, no pão e no
vinho consagrados, e em cada uma de suas partes, isto é, num só pedaço de pão ou só num pouquinho de vinho.
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Até quando continua a presença eucarística de Cristo?
Cristo continua presente no pão e no vinho enquanto houver pão e
vinho. Por isso, temos em nossas igrejas o sacrário (tabernáculo) que
guarda o pão consagrado, Corpo de Cristo; por isso, o levamos aos doentes e idosos impossibilitados de participar da Missa; por isso, fazemos
adoração Eucarística fora da Missa; por isso, nosso respeito à presença
de Jesus no pão ou no vinho consagrados (diante dele se dobre reverente todo joelho = genuﬂexão).

CULTO

MILAGRES EUCARÍSTICOS
Há alguns casos de milagres Eucarísticos que parecem
ter por ﬁnalidade pôr em evidência o realismo e a eﬁcácia da
presença de Cristo sob os sinais do pão e do vinho. Se tem
notícias de 130 milagres, dentre os quais os dois mais famosos
são os de Lanciano (no séc. VIII) e Turim (no séc. XV, em 1453).

EUCARÍSTICO

Saiba mais, acesse: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Milagre_eucarístico_de_Lanciano

EUCARISTIA => Corpus Christi = é o Corpo de Cristo!
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SOBRE A EUCARISTIA, LEIA TAMBÉM:
Catecismo da Igreja Católica do número 1322 ao número 1405.
ALÉM DO CATECISMO:
Alguns dos outros Documentos da Igreja sobre a Eucaristia:
• Sacrosanctum Concilium (Concílio Vaticano II);
• YouCat;
• Compêndio do Catecismo da Igreja Católica;
• Mysterium Fidei (Paulo VI);
• Dominicae Cenae (São João Paulo II);
• Ecclesia de Eucharistia (São João Paulo II);
• Sacramentum Caritatis (Bento XVI);
• Redemptionis Sacramentum
(Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos);
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Você sabia?
Eucaristia é uma palavra de origem grega (eucharistia) e signiﬁca ação de graças. No começo do Cristianismo, a Eucaristia era a oração de ação de graças que,
na Liturgia da Igreja primitiva, precedia a consagração
do pão e do vinho. Mais tarde, a palavra foi usada para
designar toda a celebração da Santa Missa.
Já reparou nas palavras do hino
“Tão Sublime”?
Tão sublime sacramento adoremos neste
altar, pois o Antigo Testamento deu ao
Novo o seu lugar. Venha a fé por
suplemento os sentidos completar.

ela é o próprio sacrifício do Corpo e do Sangue do Senhor
Jesus, que ele instituiu para perpetuar pelos séculos, até seu
retorno, a entrega na cruz, conﬁando à sua Igreja o memorial
de sua Morte e Ressurreição. É o sinal da unidade (um só pão,
um só corpo, um só Senhor, uma só fé), da caridade (lava-pés),
banquete pascal (ceia), no qual se recebe Cristo mesmo, é
penhor (garantia) da vida eterna.
ela foi instituída...
... Por quem? pelo próprio Jesus;
... Quando? “na noite em que ia ser entregue” (Quintafeira Santa);
... Como? celebrando a Última Ceia com seus apóstolos:
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Todas as vezes que comemos deste Pão e bebemos deste
Vinho, anunciamos a morte do Senhor e proclamamos a sua
ressurreição, enquanto esperamos sua volta.

ela também é chamada: Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do pão, Celebração eucarística, Memorial da paixão, da
morte e da ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Divina
Liturgia, Santíssimo Sacramento do altar, Santa Comunhão;
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Eucaristia é o Senhor, Filho eterno do Pai, que foi concebido
por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, padeceu e
foi cruciﬁcado e sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia e
subiu aos céus. Diante dele, todo joelho se dobra no céu e na
terra.

com o Batismo e a Conﬁrmação, a Eucaristia faz parte do
conjunto de SACRAMENTOS da Iniciação Cristã.
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Os nossos sentidos têm diante de si tudo o que é do nosso
mundo e oferecem à nossa inteligência o que podem sentir e o que
podem oferecer: é pão e é vinho!
Mas a nossa Inteligência é iluminada pela fé. Por isso, ela vai
além do que os sentidos oferecem e pode ver mais. A FÉ VEM, POR
SUPLEMENTO, OS SENTIDOS COMPLETAR!
A inteligência que crê, além das coisas de nosso mundo, vê e
ouve as coisas da eternidade; vê e ouve as coisas de Deus.
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Tudo o que os nossos sentidos (visão, olfato, paladar, tato)
têm diante de si são pão e vinho (formato, cheiro, sabor, textura
de pão e vinho): são frutos da terra, do trigo e da uva, e do trabalho humano. Coisas de nosso mundo. Coisas de nossas mãos.
MAS, desde o momento em que o pão e o vinho são colocados
na mesa da comunidade (Altar), Jesus (sacerdote) os toma
em suas mãos, acolhe-os e os abençoa como CORPO
ENTREGUE E SANGUE DERRAMADO. A Eucaristia, pão e vinho
consagrados, sem deixarem de ser pão e vinho, tornam-se Corpo
e Sangue de Jesus.
A Eucaristia é memória do que Jesus fez e mandou fazer,
conforme encontramos nos Evangelhos: ‘‘Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão e o cálice com vinho
em suas mãos, deu graças (= eucharistein) e os deu aos seus discípulos, dizendo: ‘Tomai e comei. É o meu Corpo entregue!
Tomai e bebei. É o meu sangue derramado para a remissão
dos pecados. Fazei-o em minha memória.’’’ (Lc 22, 19-20)
O que Jesus fez na véspera de sua paixão e morte, transferindo para o pão e o vinho o signiﬁcado de sua morte redentora,
ele continua fazendo todas as vezes que a Igreja celebra.
G Este é o mistério da fé!

Sobre a Eucaristia,
o CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA ensina que...

somente o sacerdote (bispo ou padre), validamente ordenado, que age na Pessoa de Cristo Cabeça e em nome da Igreja,
pode consagrar a Eucaristia.

