
A PRIMEIRA EUCARISTIA  
 
Foi uma semana difícil. O Rio chorou. Primeiro, em forma de chuva. Lavando 
ruas, encostas e avenidas. Depois, em forma de lágrimas. Choramos os mortos que 
nunca conhecemos. Choramos os desabrigados, os desesperados, os destituídos de 
tudo. Choramos todos, choramos tudo. 
 
O sol voltou a brilhar. Num sábado cheio de luz, da luz do outono, que é tão 
especial no Rio, colocamos juntas 47 crianças - 19 da Santa Margarida Maria e 30 
da Pequena Cruzada - para fazerem um retiro. Nosso objetivo: levá-las a pensar, 
rezar, criar, cantar e adorar, num fora do tempo geograficamente não muito 
distante. Um colégio acolhedor. Um café da manhã quentinho. Um almoço alegre e 
delicioso. 
 
A parte da tarde passa rápido. A turma da Santa Margarida Maria se reúne, mais 
uma vez, no auditório-capela-chão sagrado. Conversamos sobre o grande dia que 
vai acontecer. 
 
Mães e pais começam a chegar. Reunidos no pátio, crianças, seus pais, catequistas 
e o nosso padre, relembramos algo que nossa memória nunca nos deixou esquecer, 
ainda que na neblina da primeira infância. Voltamos no tempo. Recordamos o 
nosso batismo.  Depois de muita emoção, o lanche com o bolo festivo e a 
desconcentração de quem acaba de fazer novos amigos. 
 
Chega a manhã da Primeira Eucaristia. Não há como não lembrar da canção 
“Tem anjos voando neste lugar...” Nossos anjos não voam, mas chegam devagar, 
parecem saborear por antecipação o momento que vão viver. 
 
Em volta do altar há uma luz especial, que se reflete no rosto de cada uma de 
nossas 19 crianças. Mais do que qualquer foto possa ter registrado, ficam em seus 
corações – e nos nossos - imagens e sentimentos com validade para a vida inteira. 
 
Nós, os adultos, misturamos nossas emoções a uma prece que é ao mesmo tempo 
pedido e louvor. “Senhor, que nenhum deles se perca! Que possamos ajudá-los  a 
perseverar!” 
 
Assim foi que, uma semana após a Páscoa, pudemos sentir em nossos corações a 
verdadeira alegria da Ressurreição e a paz que Jesus nos prometeu. 
 


